
 

 

  



 

জিহাদের জেদে আহবানোরী 
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প্রথম োরণ: হরািাকদর হথকে অমুখাকপক্ষী ও হবপকরায়া হওয়া .............. 22 
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প্রথম েথা 

ফবসফমল্লাফহর রাহমাফনর রাহীম 

সমস্ত প্রশংসা এবং যথাযথ িা’রীি আল্লাহ িা’য়ালার জনয, দরুদ ও শাফন্ত বফষথি 

হহাে িাাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাকমর ওপর। অিিঃপর, আল্লাহ 

িা’য়ালার অনুগ্রকহ ফজহাকদর ফদকে আহ্বানোরীগণ, ফবকশষেকর ইন্টারকনকটর 

মাযযকম ফজহাকদর দাওয়াকির হখদমিোরীগণকে উকেশয েকর সম্মাফনি শাইখ 

উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ বািথা  “দাওয়াকির পদ্ধফি এবং ফজহাকদর মানহাকজর 

হহিাজি” “নাওয়াকয় আিগান ফজহাদ” পফত্রোয় ফেফস্ত আোকর যারাবাফহেভ্াকব 

প্রিার হওয়ার পর এেকত্র এেফট বই আোকর দাঈ ও মুজাফহদ ভ্াইকদর সামকন 

রকয়কছ।  মুহিারাম শাইখ উসামা মাহমুদ (মুো ফযল্লুহু) এই হলখাকি ফনকজ বকলন,  

“আমরা হযমন মুজাফহদ হিমফন িীন ও ফজহাকদর দাঈও, এেই সমকয় ফেিাকলর 

দাফয়ত্বও আমাকদর, দাওয়াকির দাফয়ত্বও আমাকদর। হয শফিগুকলা অস্ত্র ফনকয় 

আমাকদর ওপর েুিুফর হনজাম িাফপকয় হরকখকছ, িাকদর ফবরুকদ্ধ আমরা হযমন অস্ত্র 

িুকল যুকদ্ধর ময়দাকন দাাঁফড়কয় হগফছ, হিমফন উম্মকি মুসফলমাকে এ সেল জাকলকমর 

ফবরুকদ্ধ এই যুকদ্ধ অংশগ্রহকণর দাওয়ািও আমরা ফদফচ্ছ। যুকদ্ধর ময়দানকে আমরা 

প্রকয়াজনীয় মকন েফর আর দাওয়াকির ময়দানকে আবশযে মকন েফর। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম যুকদ্ধর ময়দাকন েকিার ফছকলন, রি প্রবাফহি 

েকরকছন, মাথা ফিখফিি হওয়া এবং ফিখফিি েরকি উৎসাহ ফদকয়কছন। 

ফেন্তু  রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম এর পফবত্র সীরাি সাক্ষয হদয় 

‘দাওয়াকির ময়দাকন িাাঁর হমাবারে নীফি েকিারিা নয়, বরং নম্রিা’।”  

আমরা উম্মকি ওসািাহ িথা মযযপন্থী উম্মাহ, দাওয়াি ও ফজহাকদর হক্ষকত্র 

ইনসাকির ওপর িলা এে জাফি। এই মযযপন্থা এবং ইনসাকির বযাপাকর উস্তাদ 

উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ এই প্রবকে আকলািনা েকরকছন এবং এই ফবষয়ফট 

স্পি েকরকছন হয, দাওয়াকির উকেশয এবং উপোরী নীফি েী? এবং দাওয়াকির 

হসই পদ্ধফিফট েী, যা স্বয়ং ফজহাফদ আকদালকনর জনয ক্ষফিের এবং যার িারা 

উকটা শত্রুকদর িায়দা হয়? এমনভ্াকব শাইখ দাওয়াকির পথ হথকে ফজহাফদ 

আকদালকন হজাড়া লাগাকনা এবং যারা এ হথকে মুখ ফিফরকয় হনয় িাকদর ফিফিি 



 

েরকি এবং িাকদর সামকন বাযা তিফর েরকি এমন ফেছু ফবষয় আকলািনা 

েকরকছন, যার িারা ইনশাআল্লাহ ফজহাফদ মানহাকজর হহিাজিও হকব এবং 

উন্নফিও হকব।  

মুহিারাম উস্তাদ প্রথম ফদকে আকলািয ফবষয়গুকলার ফেছু অংশকে িুলনামূলে 

ফবস্তাফরি েকরকছন। আর হশকষ ফজহাকদর দাঈগকণর হখদমকি ফেছু আরফজ, 

েকয়েফট ফশকরানাকমর অযীকন নম্বর ফদকয় ফদকয় অফি সহজ এবং সেকলর হবাযগময 

েকর আকলািনা েকরকছন। এ ফবষয়গুকলা হলখাফটর িায়দা েকয়েগুণ বৃফদ্ধ েকর 

ফদকয়কছ। আল্লাহ িা’য়ালা এই হলখাফটকে বযাপেভ্াকব ফজহাদ ও দাওয়াকির সাকথ 

সম্পৃি সেলকে এবং ফবকশষভ্াকব ইন্টারকনকটর মাযযকম যারা ফজহাকদর দাওয়াহ 

ফদকচ্ছন িাকদর জনয উপোরী েকর হদন, আমীন।  দরুদ ও শাফন্ত বফষথি হহাে নবী 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম এর ওপর। আর আমাকদর হশষ প্রাথথনা, 

সমস্ত প্রশংসা জগিসমূকহর প্রফিপালকের জনয।   

 
সম্পাদে 

নাওয়াকয় আিগান ফজহাদ  
জুমাদাল উলা, ১৪৪১ ফহজফর 

জানুয়াফর ২০২০ ফিস্টাব্দ  

 

 

 

 

 

 

 



 

ফেছ ুপদ্ধফি এমন যা দাওয়াকির জনয ক্ষফিের 

এ ফবষকয় আকলািনা েরার আগ্রহ তিফর হকয়কছ ইন্টারকনকট ফজহাকদর প্রফি 

দাওয়াি ফবষয়ে ফেছু হপইজ হদকখ। এসেল হপইকজর পফরিালেগণ এেফদকে 

প্রশংসা পাওয়ার হযাগয। োরণ িারা এই িিুমুথখী হিিনার সমকয় ফজহাকদর ফদকে 

দাওয়াকির ঝািা উাঁিু েকর বাফিকলর ফবকরাফযিা েরকছ। এমনফে িারা এই বাফিল 

শাসনবযবস্থা দূর েরার উপায় এেমাত্র ফজহাদকেই সাবযস্ত েকরকছ। এফদে হথকে 

িাকদর যি প্রশংসাই েরা হহাে না হেন িা েম হকব। োরণ, বিথমাকন হযখাকন 

‘যামানার হিরাউনকদর’ অসন্তুফি হথকে বাাঁিার এবং িাকদর মন জয় েরার জনয 

বড় বড় বযফিরাও প্রফিকযাফগিায় ফলপ্ত। হসখাকন এই ভ্াইকয়রা জাকলমকদর 

প্রভ্াকব প্রভ্াফবি না হকয়, ফনকজকদর জান হাকি ফনকয় িাকদর জুলুম ফনযথািকনর 

ফবরুকদ্ধ আওয়াজ িুলকছ। 

হসই সাকথ ফজহাকদর দাওয়াকির ফবকরাফযিাোরীকদরকে িাকদর পক্ষ হথকে হদওয়া 

খিন হদকখ িাকদর ইখলাকসরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ভ্াইকদর ইখলাকসর 

সামকন রদ্ধায় আমাকদর মাথা ঝুাঁকে যায়। ফেন্তু িার পফরণফি হদকখ অফি 

আিকসাকসর সাকথ বলকি হয় - এই সম্মাফনি ভ্াইকদর োকরা োকরা দাওয়াকির 

পদ্ধফি ও খিকনর িফরো হমাকটও সফিে নয়।  

আল্লাহ িা’আলা আমাকদরকে োকিরকদর সাকথও হহেমি, উত্তম নফসহি ও 

সকবথাত্তম পদ্ধফিকি আকলািনা-পযথাকলািনা ও মুনাযারা েরার ফনকদথশ ফদকয়কছন। 

হিরাউকনর সাকথ পযথন্ত দাওয়াকির হক্ষকত্র নরম বযবহাকরর িাফেদ েকরকছন। ফেন্তু 

এসেল হপইকজ েী আম, েী খাস, ওলামাকয় হেরাম ও িীনদার হলােকদর 

বযাপাকরও অিযন্ত েফিন এবং ফবদ্রূপাত্মে েথা হলখা হয়। হয সেল 

মিফবকরাযোরীকদরকে ফনকজকদর পকক্ষ ফনকয় আসার হিিার দরোর ফছকলা, 

িাকদরকে এমনভ্াকব সকম্বাযন েরা হয় যার মাকঝ হোন যরকনর সহানুভ্ূফি ও 

েলযাণোমীিার ঘ্রাণও থাকে না।  

হয হোন মুসলমানকেই ফনদা েরা, ফবদ্রূপ েরা, অফভ্শাপ হদয়া হারাম। ফেন্তু হদকখ 

মকন হয় হযন এটাই একক্ষকত্র দাওয়াকির আসল পদ্ধফি। হয বযফি এেশকি এেশ 

আমার মিকে সমথথন েরকব হস আমার আপন, আর হয সামানয এেটু ফবকরাফযিা 

েরকব হসই দুশমন! িার মুসলমান হওয়ার বযাপাকরই সকদহ! িােফিকর মুআফয়যন 



 

(িথা ফনফদথিভ্াকব োউকে োকির আখযাফয়ি েরা) এর োজ, যা গভ্ীর ইলকমর 

অফযোরী, ফবিক্ষণ ও প্রজ্ঞার অফযোরী আকলমকদর োজ, এখাকন িা খুব 

হালোভ্াকব হদখা হয়। ফবফভ্ন্ন বযফি ও দকলর ওপর খুব সহকজই েুিুফরর িকিায়া 

ফদকয় হদয়া হয়। এখাকন ফবকরাফযিাোরী িীনদারকদর প্রফি েলযাণোফমিা হনই, 

হোন হারাম োকজ সিেথ েকরই ক্ষান্ত হওয়া হনই। আকছ শুযু গালমদ, ফনদা, 

ফবকয় হভ্কে যাওয়ার হুমফে এবং িাকদরকে সরাসফর ক্ষফি েরার হিিা। িাকদর 

বযাপাকর এমন এমন শব্দ বযবহার েরা হয়, যা মুকখ আনাও অসম্ভব। নবয 

মুরফজয়া, যমথীয় ফহজড়া এমন আরও অরাবয েথাবািথা। 

হহ আল্লাহ! এ হেমন দাওয়াি! এরা েীভ্াকব মকন েকর হয, িাকদর িারা 

ইসলাকমর হোন হখদমি হকি পাকর! দাওয়াকির এ পদ্ধফি আইএস এর 

আত্মপ্রোকশর পূকবথও অকনে হজাকরকশাকর িালু ফছকলা। যখন আইএস আত্মপ্রোশ 

েরল িখন ফজহাকদর পকথ আহবানোরী এই সেল দাঈ এই হিিনায় জফড়কয় 

পকড়। সাকথ সাকথ এর প্রভ্াকব প্রভ্াফবি বযফিরাও এই হিিনায় ফলপ্ত হকয় 

হগকলা। খুব েম সংখযে হলােই প্রোকশয এই খাকরফজকদর দলভ্ুি হওয়া হথকে 

মুি ফছল।   

বাস্তবিা হকলা দাওয়াি ও ফজহাকদর সিকর েলব যখন ইনসাি হথকে সকর যায় 

িখন ফবনয় অহংোকর, ভ্াষার শালীনিা অশালীনিায় রূপান্তফরি হয় এবং 

অন্তকরর নম্রিা োফিকনযর রূপ যারণ েকর। িারপর হস বযফি ফনকজও হগামরাফহর 

পকথ িকল এবং অনযকেও হগামরাফহর পথ প্রদশথন েকর।  

আফম অিযন্ত ভ্ারাক্রান্ত হৃদকয় বলফছ, এই ভ্াইকয়রা ফবষয়ফট বুঝুে আর আর না 

বুঝুে, ইফিহাস সাক্ষী এই যরকণর দাওয়াকির িারা ফজহাকদর খুব েমই িায়দা 

হকয়কছ। োরণ এখাকন দাওয়াি েম হয় আর হলােকদরকে ফজহাদ হথকে ফবমুখ 

েরা হয় হবফশ। এ যরকণর দাওয়াি ফজহাকদর সাকথ সম্পৃি বযফিকদরকেও অকনে 

সময় পথভ্রি েকর হদয় এবং িাকদরকে সীমালঙ্ঘন ও িােফিকরর অেোকর 

ফনমফিি েরার মাযযম হয়। 

আফম আবারও বলফছ, উফল্লফখি ভ্াইকদর ইখলাস ফনকয় হোন েথা বলফছ না। ফেন্তু 

শুযুমাত্র ইখলাস েখকনা যকথি নয়। ইখলাকসর সাকথ সাকথ আমাকদর ফিফের ও 

আমল সুন্নি অনুযায়ী হওয়া িাই। আল্লাহর োকছ হযই ইখলাস গ্রহণকযাগয িা 



 

হকলা, আমরা হক্ক হজকন িার সামকন আমাকদর মাথা ঝুাঁফেকয় ফদব। 

আত্মসমাকলািনা হকব আমাকদর মূলফভ্ফত্ত। আমাকদর েথা ও োজ হযন শফরয়ি 

অনুযায়ী হয়, হসজনয সবথদা হিিা িাফলকয় হযকি হকব। ফেন্তু এর ফবপরীকি আমরা 

যফদ ওই সেল োজকে সফিে বফল, যাকে আমাকদর অন্তর সফিে বকল িাহকল িা 

ওই ইখলাস নয় যা আল্লাহর ফনেট নাজাকির মাযযম; বরং এটা হকব নিকসর 

িাফহদা পূরণ, যা সমস্ত খারাফবর মূল। নিকসর অনুসরণ মানুষকে হগামরাফহ ও 

অপফবত্রিার এমন গভ্ীকর হপৌাঁকছ হদয়, যার পফরণফি দুফনয়াকি পশুত্ব এবং 

আকখরাকি জাহান্নাকমর জ্বলন্ত আগুন। আল্লাহ আমাকদরকে নিকসর িাফহদা 

অনুযায়ী িলা হথকে হহিাযি েরুন। দাওয়াি ও ফজহাকদর ময়দাকন, জীবকনর 

প্রফিফট মুহূিথ ফনকজকে শরীয়কির অনুগামী েকর রাখার িাওফিে দান েরুন। 

আফমন।  

সুিরাং ফজহাকদর পকথ আহবানোরী দাঈগকণর জনয জরুফর হল, আল্লাহর ফনেট 

গ্রহণকযাগয দাওয়াকির পদ্ধফি হবাঝা এবং হস অনুযায়ী আমল েরা। আল্লাহর 

মকনানীি পদ্ধফিকিই ফজহাকদর হখদমি হকি হকব। অিএব দাওয়াকির ওই পদ্ধফি 

হথকে হবাঁকি থােকি হকব যা দাওয়াকির হোন পদ্ধফিই নয় এবং যার িারা 

ফজহাকদর হখদমকির িাইকি ক্ষফিই হবফশ হয় ।  

দাওয়াকির সফিে পদ্ধফি  

আল্লাহ িা’আলা হযখাকনই দাওয়াকির আকদশ েকরকছন (ادع اىل سبيل ربك) 

অথথাৎ িীন ও িীকনর োকজর প্রফি দাওয়াকির েথা বকলকছন, হসখাকন িার 

পদ্ধফিও বকল ফদকয়কছন। এ পদ্ধফি হকলা হহেমি, উত্তম ওয়াজ নফসহি এবং 

আেষথণীয় পদ্ধফিকি মুনাযারা েরা।  

আল্লাহ িা’আলার হ াষণা,  

ل َِِت ِهَي أَْحَسُن إِن َ  لِْحْكَمِة َوالْمَْوِعَظِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهم بِا اْدُع إىِِل َسِبيِل َرب َِك بِا
لُْمْهَتِديَن   َرب ََك ُهَو أَعْلَُم بَِمن َضل َ َعن َسِبيلِِه َوُهَو أَعْلَُم بِا

অথথ: “িুফম হিামার রকবর পকথর ফদকে আহ্বান ের ফহেমি ও সদুপকদশ িারা, 

আর (যফদ েখকনা ফবিকেথর প্রকয়াজন হয় িকব) িাকদর সাকথ ফবিেথ ের সকবথাত্তম 



 

পন্থায়। ফনশ্চয়ই হিামার প্রফিপালে যারা িাাঁর পথ হথকে ফবিুযি হকয়কছ িাকদর 

বযাপাকর সমযে অবগি, আর যারা সৎ পকথ প্রফিফিি িাকদর বযাপাকরও সমযে 

অবগি”। -সুরা নাহল-১২৫  

আল্লামা শাফির আহমদ উসমানী রফহমাহুল্লাহ এই আয়াকির িািসীকর বকলন:  

এই আয়াকি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লামকে ফশক্ষা হদয়া হকচ্ছ, 

েীভ্াকব আল্লাহর পকথ মানুষকে দাওয়াি ফদকি হকব। এখাকন আল্লাহ সুবহানাহু 

ওয়া িা’আলা ফিনফট পদ্ধফির েথা বকলকছন – 

১. হহেমি 

২. মাওয়াকয়কয হাসানা 

৩. ফজদাকল হাসানা।  

প্রকিযেফটর ফববরণ ফনকম্ম উকল্লখ েরা হল: 

১. হহেমি: 

হহেমি িারা উকেশয হকলা, খুব মজবুি ফবষয়ও অোটয প্রমাকণর মাযযকম, প্রজ্ঞার 

সাকথ উপস্থাপন েরা। যা শুকন ফবকবে-বুফদ্ধর অফযোরী জ্ঞানী বযফিবগথ ও ইলম 

ফপপাসু আকলমগণ মাথা ঝুাঁফেকয় হদয়। জাগফিে দশথন িার সামকন ম্লান হকয় যায়। 

হহেমি িারা ওহী হথকে প্রাপ্ত হোন ফবষয়কে এমনভ্াকব উপস্থাপন েরা হবাঝায়, 

হযন জ্ঞানগি ও বুফদ্ধবৃফত্তে ফদে হথকে হোন যরকনর খুাঁি হেউ যরকি না পাকর।   

২. মাওয়াকয়কয হাসানা:   

অন্তর নরমোরী ও প্রভ্াব ফবস্তারোরী নফসহিকে মাওয়াকয়কয হাসানা বকল। এর 

মকযয ভ্াষা মাযুযথ থােকব, হসই সাকথ অন্তর ফবগফলি েরার মকিা প্রাণও থােকি 

হকব। ইখলাস, সহমফমথিা, দয়া ও উত্তম আখলাকের সাকথ সুদরভ্াকব েৃি নফসহি 

িারা পাথকরর মকিা শি অন্তরও হমাকমর মকিা গকল যায়। মৃিও প্রাণ ফিকর পায়, 

ফনরাশাগ্রস্ত জাফি গা ঝাড়া ফদকয় উকি দাাঁড়ায়। উৎসাহ ও ভ্ীফিপ্রদশথনমূলে ওয়াজ 

শুকন জান্নাকির ফদকে অফস্থর ফিকত্ত হদৌড়াকনা শুরু েকর। ফবকশষ েকর যাকদর অন্তর 

হকক্কর জযবায় ভ্রপুর, ফেন্তু উাঁিু ফিন্তা-হিিনা ও হবফশ হমযার অফযোরী নয়, 

িাকদর মকযয প্রভ্াব ফবস্তারোরী ওয়াজ নফসহি িারা আমকলর জনয এমন এে 



 

আগ্রহ তিফর েরা যায় যা উাঁিু স্তকরর গকবষণালব্ধ ইলমী িাহফেকের মাযযকম সম্ভব 

নয়।  

িকব, দুফনয়াকি এেকরফণর মানুষ আকছ যারা সবসময় সব ফবষকয় নাে গলায়। এরা 

প্রকিযে েথায় পযাাঁি যকর আর অযথা িেথ েকর। এসমস্ত হলাকেরা হহেমিপূণথ 

েথা হশাকন না, ওয়াজ নফসহিও েবুল েকর না। িারা িায় সব ফবষকয়ই িেথ-

ফবিেথ িলকি থােুে।  

৩. ফজদাকল হাসানা: 

অকনে সময় বুঝমান, সিযানুসোনী বযফিকেও সকদহ ফ কর যকর। আকলািনা ছাড়া 

িারও এিফমনান হয় না। িাকদর জনয হল ফজদাকল হাসান। ফবষয়ফটকে আয়াকি 

এভ্াকব বলা হকয়কছ  ل َِِت ِهَي أَْحَسُن  অথথাৎ যফদ এমন পফরফস্থফি হয় َوَجاِدلُْهم بِا
িাহকল সকবথাত্তম পদ্ধফিকি ভ্দ্রিা, সফিে ফদেফনকদথশনা ও ইনসাকির সাকথ 

মুনাযারা েরকব। প্রফিপক্ষকে হোন অফভ্কযাগ ফদকল উত্তম পদ্ধফিকি ফদকব। অযথা 

অন্তকর আ ািোরী েথাবািথা বকল ঝগড়ার পফরকবশ তিফর েরকব না। ফবষয়ফট 

এমনভ্াকব হপশ েরকি হকব হযন অকনে দূর পযথন্ত না গড়ায়। হলােকদরকে 

হবাঝাকনা ও সিয প্রফিিা আমাকদর উকেশয হওয়া উফিৎ। েকিারিা, খারাপ 

বযবহার, িাপাবাফজ ও হগায়ািুথফম িারা হোন িায়দা হয় না।  

মুিফি শফি রফহমাহুল্লাহ দাওয়াকির পদ্ধফির হক্ষকত্র আফম্বয়াকয় হেরাকমর িফরোর 

বণথনা েরকি ফগকয় বকলন: আল্লাহর পকথ আহবান মূলি নবীগকণর োজ। 

ওলামাকয় হেরাম এ দাফয়ত্ব পালন েকরন নবীকদর নাকয়ব বা প্রফিফনফয ফহকসকব। 

এজনয জরুফর হকলা, দাওয়াকির পদ্ধফি ও আদবও নবীকদর হথকে ফশকখ হনওয়া। 

হয দাওয়াি িাকদর িফরোর ওপর থােকব না, িা দাওয়ািই নয়; বরং িা লড়াই 

বা ঝগড়ার োরণ হকয় দাাঁড়াকব। নববী দাওয়াকির মূলনীফি হেমন িা আমরা মুসা 

ও হারুন আলাইফহস সালামকে আল্লাহ িাআলা হয ফনকদথশ ফদকয়কছন িা হথকে 

ফশখকি পাফর। আল্লাহ িা’আলা বকলন: 

ناا لََعل َُه يََتَذك َُر أَْو يَْخَش   فَُقوََل لَُه قَْوَلا لَي ِ
অথথাৎ হিরাউকনর সাকথ নরম েথা বল, হয়ি হস বুঝকব অথবা ভ্ীি হকব। [সুরা 

ত্বা-হা ২০:৪৪]  
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প্রকিযে দাঈর সবথদা এ ফবষয়ফট মাথায় রাখা উফিৎ হয, হিরাউকনর মি অহংোরী 

োকির, যার মৃিুযও আল্লাহর ইলম অনুযায়ী েুির অবস্থায়ই হকব, িার হক্ষকত্রও 

আল্লাহ িাআলা ফনকজর দাঈকে নরম ভ্াষায় েথা বলার ফনকদথশ ফদকয়কছন।  

বিথমাকন আমরা যাকদরকে দাওয়াি হদই, িারা হেউ হিরাউকনর হিকয় বড় 

হগামরাহ নয়। আর আমাকদর হেউ মূসা ও হারুন আলাইফহমাস সালাকমর মকিা 

দাঈও নই। অিএব হযই অফযোর আল্লাহ িা’আলা িাাঁর দুই নবীকে হদনফন হয, 

“মাদউর সাকথ শি বযবহার েরকব, িাকে অপমান েরকব” - হস অফযোর 

আমাকদর হোথা হথকে অজথন হকয় হগকলা?! 

েুরআকন োরীকম নবীগকণর দাওয়াি ও িাবলীগ এবং োকিরকদর সাকথ 

মুনাযারার আকলািনা অকনে আকছ। হোথাও হদখা যায় না হয, ইসলাকমর 

ফবকরাফযিাোরীকদর জবাকব হোন নবী েখনও হোন শি ভ্াষা বযবহার েকরকছন। 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম হিা এফবষকয়ও হখয়াল রাখকিন হয, মাদউর 

অপমানও হযন না হয়। িাই োউকে যফদ ফিফন হোন ভ্ুল বা অনযায় োকজ ফলপ্ত 

হদখকিন, িখন িাকে ফেছু না বকল সাযারণ মজফলকস বলকিন – “হলােকদর ফে 

হকলা হয, িারা এমন এমন েকর?”। এই সাযারণ সকম্বাযকন যাকে হশানাকনার 

উকেশয হসও শুনকিা এবং ফনকজর সংকশাযকনর ফিফেকর হলকগ হযি।  

সাযারণি নবীগকণর অভ্যাস ফছকলা হরািাকে লিা থকে বাাঁিাকনা। িাই অকনে 

সময় হয োজ হরািার িারা সং ফটি হকিা িা ফনকজর ফদকে ফনসবি েকর 

সংকশাযকনর হিিা েরকিন। সূরা ইয়াসীকনর মকযয আল্লাহ িা’আলা বকলন: 

 َوَما ِِل َلَ أَْعُبُد ال َِذي فََطَرِِن َوإِلَْيِه ُتْرَجُعوَن 
আমার ফে হল হয, ফযফন আমাকে সৃফি েকরকছন এবং যার োকছ হিামরা 

প্রিযাবফিথি হকব, আফম িাাঁর এবাদি েরকবা না? [সুরা ইয়া-সীন ৩৬:২২]  

এটা হিা জানা েথা হয, আয়াকি উকল্লফখি এই দূি সবথদা আল্লাহর ইবাদকিই 

ফলপ্ত থােকিা, শুয ুোকির হরািাকে শুনাকনার উকেশযই এই োজকে ফনকজকদর 

ফদকে ফনসবি েকর বকলকছন।  
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দাওয়াকির উকেশয শুযু অকনযর সমাকলািনা েরা নয়, বরং অনযকে ফনকজর োকছ 

হ কে আনা। আর এই  াো িখন োযথের হকব যখন বিা-হরািা উভ্কয়র মাকঝ 

হোন এেফট ফবষকয় এোত্মিা থােকব। এজনয পফবত্র েুরআকন নবীগকণর 

দাওয়াকির অফযোংশই يا قوم ‘ইয়া েওফম’ (হহ আমার সম্প্রদায়!) ফশকরানাকম 

একসকছ।  নবীগণ ‘কহ আমার সম্প্রদায়’ এই শকব্দর িারা প্রথকমই ভ্রািৃকত্বর 

বেকনর েথা উকল্লখ েকরকছন। এরপর িাকদর সংকশাযকনর আকলািনা েকরকছন 

হয, – ‘আমরা হিা ভ্রািৃকত্বর ফদে হথকে এেই জাকির মানুষ, আমাকদর মাকঝ হিা 

হোন দূরত্ব হনই’ এেথা বকলই িাকদর সংকশাযকনর োজ শুরু েরকিন।   

রসূকল োরীম সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম হরাম সম্রাকটর নাকম হয ফিফি 

পাফিকয়কছন, িাকি িাকে ‘আযীমুর হরাম’ িথা হরাকমর সম্মাফনি বাদশা উপাযীকি 

সকম্বাযন েকরকছন। এখাকন িাকে “হরাকমর সম্মাফনি বাদশা” বকল সম্মান 

েকরকছন। আর এই ‘আযীমুর হরাম’ শব্দফট আল্লাহর রাসুল হরাম সম্রাকটর জনয 

বযবহার েকর িার সম্মাকনর স্বীেৃফি ফদকয়কছন। িার এই সম্মাকনর স্বীেৃফি রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম হরাকমর অফযবাসীকদর জনয ফদকয়কছন, ফনকজর জনয 

নয়। িারপর হোরআকনর ফনকম্মাি আয়ািাংশফট ফশকরানাম ফহকসকব উকল্লখ েকর 

দাওয়াি ফদকয়কছন।  

ْ  الِْكَتاِب  أَْهَل  يَا لَْوا َ  َوَبْيَنُكْم  بَْيَنَنا َسَواء كَلََمة   إىَِل  َتَعا َ  نَْعُبَد  أََل  َ  إَِل   الل 
অথথ: “হহ আহকল-ফেিাব! এেফট ফবষকয়র ফদকে আস যা আমাকদর মকযয ও 

হিামাকদর মকযয সমান, আমরা আল্লাহ ছাড়া অনয োরও ইবাদি েরকবা না। [সুরা 

ইমরান ৩:৬৪]  

এখাকন প্রথকম পরস্পকরর এেমি হওয়ার এেফট ফবষয়কে উকল্লখ েরা হকয়কছ। 

িারপর ফিস্টানকদর ভ্ুলগুকলা আকলািনা েরা হকয়কছ।  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসল্লাকমর সীরাহ ফনকয় যফদ ফিফের েরা হয়, িাহকল 

িালীম ও দাওয়াকির এযরকণর অকনে আদব ও উসুল পাওয়া যায়। বিথমাকন হিা 

দাওয়াি ও ইসলাহ এবং আমর ফবল মারুি নাফহ আফনল মুনোকরর হোন হখয়ালই 

হনই। আর যারা দাওয়াকির োকজ ফলপ্ত আকছ, িারা শুযু বাহাস-মুনাযারা, িেথ-
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ফবিেথ, প্রফিপক্ষকে অফভ্কযাগ েরা, েথায় আটোকনা এবং িাকে অপমান 

েরাকেই দাওয়াি বাফনকয় ফনকয়কছ। যা সুন্নকির হখলাি হওয়ার োরকণ েখনই 

প্রভ্াব ফবস্তারোরী ও উপোরী হয় না। িারা মকন েকর আমরা ইসলাকমর অকনে 

হখদমি েকর হিকলফছ। বাস্তকব িারা মানুষকে দূকর সরাকনার োরণ হকয় 

দাাঁফড়কয়কছ।  

উি আয়াকির িািসীর হথকে জানা যায় হয, ইসলাকমর আসল উকেশয হকলা, 

আল্লাহর ফদকে দাওয়াি হদয়া। আর এই দাওয়াকির মূলনীফি দুইফট, হহেমি এবং 

মাওয়াকয়কয হাসানা। িেথ যফদ েরকি বাযয হয় িাহকল হসখাকন ‘আহসান’ িথা 

উত্তম পন্থায় েরার শিথসহ জাকয়য বকলকছন। ফেন্তু এফট দাওয়াকির হোন স্বিন্ত্র 

ফবভ্াগ নয়, বরং এফট দাওয়াকির হনফিবািে ফদকেরই এেফট প্রকিিা; একক্ষকত্র 

েুরআকন োরীকম  ل َِِت ِهَي أَْحَسُن  ,এর শিথ লাফগকয় এেথা বকল ফদকয়কছন হয بِا

দাওয়াি হোমলিার সাকথ েলযাণোফমিা ও সহমফমথিার আগ্রহ ফনকয় হওয়া উফিৎ। 

হসই সাকথ হরািার অবস্থা অনুযায়ী স্পি দফলকলর মাযযকম হওয়া উফিৎ। হরািাকে 

িুচ্ছ-িাফচ্ছলয েরা হথকে পফরপূণথ হবাঁকি থােকি হকব।   

এরপর দাওয়াি ‘আহসান’ (সকবথাত্তম) হওয়ার জনয জরুফর হকলা ফবষয়ফট বিার 

জনয ক্ষফিের না হওয়া। অথথাৎ দাওয়াকির মকযয বদ-আখলাে িথা ফহংসা, 

ফবকিষ, অহংোর, পদমযথাদার হলাভ্ ইিযাফদর ফমরণ থােকি পারকব না, যা 

বাকিফন েফবরা গুনাহ। আর বিথমাকন খুব েম মানুষই আকছ যারা বাহাস-মুনাযারার 

মকযয এ সমস্ত খারাবী হথকে হবাঁকি থােকি পাকর। অফযোংশই হবাঁকি থােকি পাকর 

না। ইমাম গাজাফল রফহমাহুল্লাহ বকলন: “হযমফনভ্াকব মদ পান েরা সমস্ত খারাবীর 

মূল -ফনকজর আফত্মে খারাবী এবং বহু শারীফরে খারাবীর জন্ম হদয়, হিমফনভ্াকব 

িেথ ফবিকেথর মকযয যফদ উকেশয থাকে অপর পকক্ষর ওপর ফবজয়ী হওয়া, ফনকজর 

ইলমকে অকনযর সামকন প্রোশ েরা, িাহকল এটাও অন্তকরর সমস্ত খারাবীর মূল। 

োরণ এর িারা অন্তকর অকনে হরাগ সৃফি হয়। ফহংসা, ফবকিষ, অহঙ্কার, ফগবি, 

অকনযর হদাষ িালাশ েরা, অকনযর দুিঃকখ খুফশ হওয়া, অকনযর সুকখ েি পাওয়া, 

সিয গ্রহকণ অহঙ্কার হপাষণ ইিযাফদ হগানাকহর সৃফি হয়। এছাড়াও এই জািীয় 

হরাকগ আক্রান্ত হলাকেরা অপর পকক্ষর েথায় ফিন্তা-ফিফের বাদ ফদকয় পাটা উত্তর 

হদয়ার হিিায় ফলপ্ত হয় এবং িা েরকি ফগকয় েুরআন হাদীকসর যি িাবীলই েরা 



 

লাগুে না হেন, িা-ই েকর বকস। এটা হিা এমন ধ্বংসাত্মে ফবষয় যাকি 

মযথাদাবান আকলমরাও ফলপ্ত হকয় পকড়, এরপর ফবষয়ফট যখন িাকদর অনুসারীকদর 

পযথন্ত হপৌাঁকছ িখন িা ঝগড়া-িাসাদ ও মারামাফরর রূপ যারণ েকর। ইন্না ফলল্লাফহ 

ওয়া ইন্না ইলাইফহ রাফযউন।  

আল্লাহ িা’আলা বকলন –  

لِْحْكَمِة َوالْمَْوِعَظِة الَْحَسَنةِ اْدُع إىَِلٰ َسِبيِل َربِ َك  ل َِِت ِهَي أَْحَسُن  ۖ   بِا إِن َ  ۖ   َوَجاِدلُْهم ِبا
لُْمْهَتِديَن  ۖ   َرب ََك ُهَو أَعْلَُم بَِمن َضل َ َعن َسِبيلِهِ   ﴾١٢٥﴿ َوُهَو أَعْلَُم بِا

অথথ: আপন পালনেিথার পকথর ফদকে আহবান েরুন ফহেমি ও সুদর উপকদকশর 

মাযযকম এবং িাকদর সাকথ অফি উত্তম পন্থায় ফবিেথ েরুন। ফনশ্চয় আপনার 

পালনেিথাই ঐ বযফি সম্পকেথ ফবকশষভ্াকব জ্ঞাি রকয়কছন, হয িাাঁর পথ হথকে 

ফবিুযি হকয় পকড়কছ এবং ফিফনই ভ্াকলা জাকনন িাকদরকে, যারা সফিে পকথ আকছ। 

[সুরা নাহল ১৬;১২৫]  

ইমাম রাফজ রফহমাহুল্লাহ এই আয়াকির অযীকন বকলন: “এই আয়াকির উকেশয 

হকলা, হিামরা শুযু এই ফিন িফরোয় দাওয়াি হদয়ার জনয আফদি। মানুকষর 

হহদায়াি হদয়া হিামাকদর োজ নয়। আল্লাহই ভ্াকলা জাকনন হে হগামরাহ, আর 

হে হহদায়াি গ্রহণোরী। আমার মকি নিস বা অন্তর সত্তাগিভ্াকব ফবফভ্ন্ন যরকণর 

হয়। প্রথমি ফেছ ুঅন্তর নূকর পফরপূণথ ও পাে পফবত্র, যা বস্তুর ফদকে েম যাফবি 

হয়, আর রুহাফনয়াকির ফদকে হবফশ যাফবি হয়। আর ফেছু অন্তর অেোকর পফরপূণথ 

যা বস্তুর প্রফি আগ্রহী হবফশ, আর রুহাফনয়াকির ফদকে যাফবি হয় েম। সুিরাং যার 

অন্তরাত্মা হযমন হস িার ফবপরীিটা খুব েমই গ্রহণ েকর। এজনয আল্লাহ িা’আলা 

বকলন, হিামরা ফিন িফরোয় দাওয়াি দাও। আর সব মানুকষর হহদায়াকির ফপছকন 

পকড় হথকো না। আল্লাহ পথভ্রিকদর হগামরাফহ এবং পফবত্র অন্তকরর পফবত্রিা 

সম্পকেথ ভ্াকলা জাকনন।”   

শায়খ আব্দলু্লাহ আযযাম রফহমাহুল্লাহ বকলন: “আমর ফবল মারুি নাফহ আফনল 

মুনোকরর জনয মানুকষর সাকথ মুহািি সৃফিোরী হলাকের প্রকয়াজন। এমন হলাে 

যার মন বড় ও জবান পফবত্র। হোন মুসলমানকে হোন খারাপ োজ েরকি হদখকল 

এেথা বলকব না হয, আফম হিামাকে আল্লাহর জনয  ৃণা েফর, োরণ িুফম এই এই 
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খারাপ োজ ের। আল্লাহর ওয়াকস্ত হিামরা এই পদ্ধফি অবলম্বন েকরা না। বরং 

িাকে এভ্াকব বল; আফম হিামাকে আল্লাহর জনয ভ্াকলাবাফস, ফেন্তু হিামার অমুে 

োজটা খারাপ, িা পফরিযাগ েরা উফিৎ।” 

শহীকদ উম্মাি শায়খ উসামা ফবন লাকদন রফহমাহুল্লাহ িাাঁর এেফট ফিফিকি 

ফলকখকছন: “ফজহাফদ ফমফ য়ায় এমন শব্দ, বােয ও েথা, বলা এবং হলখা হথকে 

ফবরি থােকি হকব যা এেজন মুসলমাকনর শাকনর হখলাি। হয হোন মুসলমাকনর 

সাকথই  ৃণা, গালমদ, ভ্াষার ভ্ুল বযবহার উফিৎ নয়। ফমফ য়ায় হলখা বা বলার 

সময় শরয়ী নীফিমালার প্রফি লক্ষয রাখা জরুফর। এ ফবষয়ফট হদখকি হকব হয, 

আমাকদর এই েথা িারা ফজহাকদর িায়দা হকব? না ক্ষফি হকব? আপনারা খুব 

ভ্াকলা েকরই জাকনন হয, মুজাফহদকদর জনয এ ফবষয়ফটর প্রফি লক্ষ রাখা েি 

জরুফর। আমার হখয়াল হকলা, এখনই আমাকদর সমস্ত ফমফ য়াকে েকিারভ্াকব 

িদারফে েরকি হকব। োরণ এই ফমফ য়াই উম্মি পযথন্ত আমাকদর আওয়াজ হপৌাঁছায় 

এবং উম্মকির সাকথ আমাকদর সম্পকেথর এেমাত্র মাযযম। এই ফমফ য়াই 

আমাকদরকে উম্মকির সামকন িুকল যকর। এজনয জরুফর হকলা আমাকদর ফমফ য়া 

উম্মকির বুঝ অনুযায়ী হকব এবং িাকদর দুিঃখ-দুদথশায় সহানুভ্ূফি জানাকব। 

হিমফনভ্াকব আকরেফট ফবষয় ফমফ য়ার ভ্াইকদর জনয জরুফর, িাকদর 

প্রোশনাগুকলা হযন সাযারণ মানুষকে হেন্দ্র েকর হয়। উম্মাহকে অেোকরর 

গভ্ীরিা হথকে হবর েকর ফনকয় আসার ফিফের িাকদর মকযয থােকি হকব।” 

মুজাফহদ আকলকম িীন শাকয়খ আফিয়ািলু্লাহ রফহমাহুল্লাহ বকলন: “মুজাফহদ 

হনিাকদর জনয জরুফর হকলা ফনকজরা এই গুণ অজথন েরকব, এবং ফনজ 

সাথীকদরকে এমন িরফবয়ি েরকব হয, িারা হযন মানুকষর ওপর দয়াোরী ও 

সহজোরী হয়। িাকদর ভ্ুল-ত্রুফট ও অনযায় হদকখ শাফস্ত, হিযা ও প্রফিকশাকযর 

হুমফে প্রদানোরী না হয়। বরং হোমলিা ও নমনীয়িার সাকথ যীকর যীকর 

সংকশাযকনর হিিা িাফলকয় যাকব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম যখনই 

হোন জামাি পািাকিন বা োউকে হোন দকলর আমীর বানাকিন িখনই নফসহি 

েরকিন:  

روا  روا، وَل  يس ِ روا تعس ِ روا متفق  وَل وبش ِ  عليه تنف ِ



 

আনাস রাফদয়াল্লাহু আনহু হথকে বফণথি, নফব সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম 

বকলকছন, হিামরা সহজ ের, েফিন েকরা না এবং (কলােকদরকে) সুসংবাদ দাও। 

িাকদর মকযয  ৃণা সৃফি েকরা না।’’ [সহীহ বুখাফর ৬৯, ৬১২৫, সহীহ মুসফলম 

১৭৩৪, মুসনাকদ আহমদ ১১৯২৪, ১২৭৬৩]  

আমরা ফে েখনও এটা ফনকয় ফিন্তা েকরফছ? এর ওপর আমল েকরফছ?” আল্লাহ 

এ সমস্ত ওলামাকয় হেরাম ও ফজহাকদর হনিাকদরকে সমস্ত উম্মকির পক্ষ হথকে 

যথাযথ প্রফিদান দান েরুন। এবং আমরা হযন সুন্নি অনুযায়ী দাওয়াকির োজ 

েরকি পাফর হস িাওফিে দান েরুন। আমীন। 

ফপ্রয় ভ্াইকয়রা আমার! 

আমরা মুজাফহদগণ িীন ও ফজহাকদর দাঈ। ফজহাদও আমাকদর ময়দান, এেই সাকথ 

দাওয়ািও আমাকদর ময়দান। হয সমস্ত শফিযর বযফিরা অস্ত্র ফদকয় আমাকদর ওপর 

েুিুফর শাসনবযবস্থা িাফপকয় ফদকয়কছ, িাকদর ফবরুকদ্ধ আমরা অস্ত্র ফনকয় ময়দাকন 

আফছ, এবং মুসফলম জাফিকে আমাকদর সাকথ ফজহাকদ শফরে হওয়ার প্রফি 

আহবানও জানাফচ্ছ। ফজহাকদর ময়দাকনর িাফহদা ফভ্ন্ন, আর দাওয়াকির 

ফনয়মনীফিও ফভ্ন্ন। রাসূল সাল্লাল্লাা্হু আলাইফহ ওয়াসল্লাম ফজহাকদর ময়দাকন 

েকিারিা েকরকছন, রি প্রবাফহি েকরকছন, হিযা েরা ও ফনহি হওয়ার প্রফি 

উিুদ্ধ েকরকছন। রাসূল সাল্লাল্লাা্হু আলাইফহ ওয়াসল্লাকমর ফসরাি সাক্ষী হয, 

দাওয়াকির হক্ষকত্র িাাঁর িফরোয় হোকনা েকিারিা হনই বরং হোমলিা। োরণ 

হকলা দাওয়াি ও ফজহাদ উভ্য়ফটর মাযযম, পদ্ধফি ও লক্ষয ফভ্ন্ন ফভ্ন্ন। ফজহাকদর 

মকযয শফিকে শফির মাযযকম দমন েরকি হয়। অস্ত্র বহন েরা, রি প্রবাফহি 

েরা, শরীকরর অঙ্গ উফড়কয় হদয়া উকেশয হয়। এজনয ফজহাকদ অিযন্ত েকিারিা 

দরোর। ফজহাদ হিা এই েকিারিারই নাম, এটা বযফিি ফজহাদ ফজহাদই থাকে না। 

আর এখাকন েকিারিার মকযযই সাওয়াব। এটা ফভ্ন্ন েথা হয, শফরয়ি একক্ষকত্রও 

সীমাকরখা ও আদাকবর উকল্লখ েকরকছ। ফেন্তু এফট েকিারিারই ময়দান। এখাকন 

প্রভ্াব ফবস্তাকরর জনয েফিন শব্দ, েকিার আিরণ জরুফর। ফেন্তু এই েকিারিা যফদ 

দাওয়াকির হক্ষকত্র িকল আকস, এখাকনও যফদ েথা ও ভ্াব এমন গ্রহণ েরা হয়, 

যার িারা হরািার মন-মফস্তষ্ক উিুদ্ধ না হকয় ফহংসা, শত্রুিা, প্রফিকশাকযর প্রফি 

যাফবি হয়, িাহকল এর িারা দাওয়াকির উকেশযই নি হকয় যায়। ফজহাফদ 



 

আকদালকনর দুভ্থাগযই হকব যফদ ফজহাকদর পদ্ধফি দাওয়াকির হক্ষকত্র প্রকয়াগ শুরু 

হয়।   

এেফদকে ফজহাদ অন্তকরর রাগ-হগাস্বা দমকনর জায়গা। হসখাকন আক্রমণ েকর 

জাফলম অহংোরীকদর মফস্তষ্ক িূণথ েরা হয়। আর িাকদর বস্তুগি শফি খিম েকর 

িাকদর যুদ্ধ েরার শখ ফমফটকয় হদয়া হয়। অনযফদকে দাওয়াকির ফবষয়টা সম্পূণথ 

ফভ্ন্ন। এখাকন রাগ ও হগাস্বা প্রোশ না েকর বরং দমন েরা হয়। হরািাকে ফনিু 

েরা অপমান েরা মূল উকেশয নয়। িাকে আগ্রহী েরা, ফনেটবিথী েরা, িার মকন 

জায়গা েরা হল উকেশয। দফললফভ্ফত্তে আকলািনা, তযযথ, সহনশীলিা, ক্ষমা, 

হোমলিা, এহসান ও দয়াই হকলা দাওয়াকির ময়দাকনর িাফহদা। দাওয়াকির 

ময়দাকন জরুফর হকলা ফনকজ যথাযথ আমল েরকব। ফেন্তু হরািাকে হে হবাঝাকনা, 

হে বুকঝর হযাগয হওয়া ও গ্রহণীয় হওয়ার জনয (শরীয়কির সীমার মকযয হথকে) 

যকথি হিিা েরকব। এই োরকণ দাওয়াকির মকযয সুদর সুদর েথা, সুদর িফরোর 

প্রফি লক্ষ রাখা হয়। হরািা যফদ শত্রুিা ও ফবকরাফযিার প্রোশ েকর িাহকল দাঈ 

শত্রুিা েরকব না, বরং হস (সকবথাত্তমভ্াকব মুনাযারা) এর ওপর আমল েরকব।  

ঝগড়া- িাসাকদর জায়গায়ও িাকে এই আয়াি রাস্তা হদখায়। ভ্াকলা খারাপ এে 

হকি পাকর না। আপফন শি েথার জবাব এমনভ্াকব ফদকবন যা খুব ভ্াকলা। এমন 

েরার িারা হদখকবন হয, যার সাকথ শত্রুিা ফছকলা হস হেমন হযন অন্তরঙ্গ বেু হকয় 

হগকছ। আর তযযথশীলরাই এটা অজথন েরকি পাকর, ভ্াগযবানকদরই এফট অফজথি 

হয়। সুিরাং প্রিি বােফবিিার মকযযও দাঈর দৃফি দফলল হথকে সকর না। এই 

অবস্থায়ও হস সুদর েথা সুদর বযবহার েকর, খারাপ আিরণ হথকে ফনকজকে 

বাাঁফিকয় রাকখ। এমফনকিই যখন খারাপ আিরকণর জবাব ভ্াকলা আিরণ িারা হদয়া 

হয়, বাড়াবাফড়র জবাব ক্ষমা, ইনসাি ও দয়া িারা হদয়া হয়, িখন হরািার 

পাথকরর মি শি অন্তরও হমাকমর মি গকল যায়। শত্রুিার আগুন িািা হকয় যায়। 

এভ্াকবই দাঈর জাকনর দুশমনও িার রক্ষে হকয় যায়।   

দাওয়াকির মানহাজ ও পদ্ধফি 

 দাঈর সিলিা অজথকন ফিনফট ফবষয় ফিে রাখা জরুফর।  

১) ঐ দৃফিভ্ফঙ্গ বা আেীদা-ফবশ্বাস যার ফদকে হস দাওয়াি ফদকচ্ছ।  

২) দাঈর েথা ও োজ িার দাওয়াি অনুযায়ী থাো। 



 

৩) দাওয়াকির পদ্ধফির মকযয হস হোন আখলকের সাকথ দাওয়াি ফদকচ্ছ।  

এমফনকিও এই ফিনফট ফবষয় পরস্পর এেফট আকরেফটর সাকথ সম্পৃি।  

োরণ দৃফিভ্ফঙ্গ যা হকব, ফিফের ও আমকলর িফরোয়ও িারই প্রভ্াব পড়কব, 

িারই ঘ্রাণ দাওয়াকির মকযযও পাওয়া যাকব। ফেন্তু ফেছু জায়গায় এর বযফিক্রমও 

হকি পাকর। হযমন ফিফের ও প্রভ্াব ভ্াকলা ফেন্তু দাওয়াকির মকযয েকিারিা থাকে। 

সুিরাং দাঈর িরজ িখনই আদায় হকব, যখন এই ফিনফট ফবষয় বাড়বাফড় 

ছাড়াছাফড় হথকে মুি হকব। এমন যফদ হয় িাহকল দাঈ আল্লাহর োকছ োফময়াব 

হকব, আল্লাহ যফদ িান িাহকল িার দাওয়াি োযথের হকয় হরািাকদর অন্তকর 

প্রকবশ েরকব। এর ফবপরীকি দাঈ যফদ এমন িফরো অবলম্বন েকর, যা িার 

দাওয়াকির সাকথ ফমকল না, িাহকল হস ফনকজর যারণায় যফদও হকের দাওয়াি 

ফদকচ্ছ, ফেন্তু িফরো সুন্নি অনুযায়ী না হওয়ার োরকণ, িার শি বযবহাকরর 

োরকণ খুব েম মানুষই িায়দা পাকব। এই যরকণর দাওয়াি মানুকষর হথকে দূকর 

সকর যাওয়ার োরণ হয়। হোন দাওয়াি বযথথ হওয়ার জনয এফটই যকথি হয, 

দাওয়াি প্রদানোরী ফনকজই দাওয়াকির জনয লিার োরণ হকয় দাাঁড়ায়।  

আল্লাহ িা’আলা বকলন–  

ثِ رُ  ْ   ﴾٢﴿ قُْم فَأَنِذرْ   ﴾١﴿ يَا أَي َُها الُْمد َ رْ   ﴾٣﴿  َوَرب ََك فََكِب  ْجَز   ﴾٤﴿ َوثَِياَبَك فََطِه  َوالر ُ
ِلَرِب َك فَاْصِبْ   ﴾٦﴿ َوََل َتْمُنن َتْسَتْكِثرُ   ﴾٥﴿ فَاْهُجرْ   ﴾٧﴿ َو

অথথ: হহ িাদরাবৃি! (১) উিুন, সিেথ েরুন, (২) আপন পালনেিথার মাহাত্ময 

হ াষণা েরুন, (৩) আপন হপাশাে পফবত্র েরুন (৪) এবং অপফবত্রিা হথকে 

দূকর থােুন। (৫) অফযে প্রফিদাকনর আশায় অনযকে ফেছু ফদকবন না। (৬) এবং 

আপনার পালনেিথার উকেকশ সবর েরুন। (৭) [সুরা মুোসফসর ৭৪:১-৭] 

মুফমকনর জনয ফনকজর েথাবািথার সংকশাযন খুব জরুফর। োরণ েথাবািথার 

সংকশাযকনর মাযযকমই অন্তর ও আমকলর সংকশাযন হয়। এজনয আল্লাহ িা’আলা 

ফনকজর বাদাকদরকে খুব সুদর ভ্াষায় েথা বলার আকদশ েকরকছন। আল্লাহ 

িা’আলা বকলন: 
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ْ ۖ    َوقُل لِ ِعَباِدي يَُقولُوا ال َِِت ِهَي أَْحَسُن  ْيَطاَن يَزَنغُ بَْيََنُ إِن َ  ۖ    إِن َ الش َ
ْيَطاَن كَاَن لِْْلِنَساِن عَُدو اا م ُِبيناا  ﴾ ٥٣﴿ الش َ

অথথ: আমার বাদাকদরকে বকল ফদন, িারা হযন এমন েথা বকল যা অফি উত্তম। 

শয়িান িাকদর মকযয সং ষথ বাযায়। ফনশ্চয় শয়িান মানুকষর প্রোশয 

শত্রু। (৫৩) [সুরা আল-ইসরা ১৭:৫৩]  

আল্লাহ িা’আলা মুফমনকদরকে েথা বলার হক্ষকত্র ইনসাি ও ভ্দ্রিা বজায় রাখকি 

বকলকছন, েথায় যাকি জুলুম না থাকে। 

আল্লাহ মুফমনকদরকে আকদশ েকরকছন – 

 فَاعِْدلُواْ  قُلُْتْم  َوإِذَا
অথথ: যখন হিামরা েথা বল ইনসাকির সাকথ বল। [সুরা আন-আনআম 

৬:১৫২]  

িাই আমরা যখন েথা বলকবা িখন ইনসাকির সাকথ বলকবা। এই িীকনর দাঈর 

গুণ বণথনা েরা হকয়কছ এভ্াকব হয, হস এই হ াষণা হদয়; হেউ এই িীকনর িাফহদা 

পূরণ েরুে বা না েরুে আফমই সবার আকগ পূরণ েরকবা।   

আল্লাহ িা’আলা বকলন: 

ِ  َوَمَماِت  َوَمْحَياَي  َونُُسِكي  َصالَِت  إِن َ  قُْل  لَِمَي  َرب ِ  لِل  يَك  َلَ  الَْعا  َوِبَذلَِك  لَهُ  َشِر
لُ  َوأَنَاْ  أُِمْرُت   الُْمْسلِِمَي  أَو َ

 অথথ: আপফন বলুন, আমার নামায, আমার হোরবাফন এবং আমার জীবন ও মরণ 

ফবশ্ব প্রফিপালে আল্লাহরই জকনয। িাাঁর হোন অংশীদার হনই। আফম এরই আফদি 

হকয়ফছ এবং আফম প্রথম আনুগিযশীল। [সুরা আন-আনআম ৬:১৬২] 

সুিরাং দাঈ সবথদা হিিা েরকব ফনকজর ফিফের ও মানহাজও হযন সুন্নি অনুযায়ী 

হয়। েমথ ও দাওয়াকির পদ্ধফিও হযন সুন্নি অনুযায়ী হয়। হযই হকের দাওয়াি 
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ফদকচ্ছ িার োকজর মকযয িার নমুনা হযন পাওয়া যায়। আর িার দাওয়াকির 

মকযযও হযন সবথদা িার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। ফিফের ও আমকলর মানহাজ এবং েমথ ও 

দাওয়াকির পদ্ধফি যফদ হে ও এে হয় িখন দাওয়াকি সিলিা আসকব ইনশা 

আল্লাহ।  

ফজহাকদর দাঈ েখন ফনরাপদ থাকে 

ফজহাকদর দাঈ হযই ফবপদ ও ফনরাপত্তাহীনিার মকযয থাকে, খুব েম মানুষই এমন 

ফবপকদর মকযয থাকে। মাযযম, অস্ত্র, সংখযা সবফদে হথকেই ফনকজর হথকে অকনে 

হবফশ শফিশালী শত্রুর হমাোকবলা েরকি হয়। অকনে সময় যাকদরকে শত্রুর 

হমাোকবলায় ফনকজর সাকথ রাখকি িায় িারাই ফবকরাফযিা শুরু েকর, িখন খুব 

তযযথ ও হহেমকির প্রকয়াজন হয়। িাছাড়া ফজহাকদর সিকর পকদ পকদ এমনসব 

ফবষয় উপফস্থি হয়, হযখাকন সামানয ভ্ুলও বড় যরকণর ফবপকদর োরণ হকয় দাাঁড়ায়। 

অকনে সময় জযবা হুকশর ওপর প্রাযানয ফবস্তার েকর থাকে। এযরকনর 

পফরফস্থফিকি আল্লাহর দয়া না থােকল দাঈ ও মুজাফহদ সফিে রাস্তা হথকে সকর 

হযকি পাকর এবং ফনকজই ফজহাকদর দাওয়াকির জনয ক্ষফিের প্রমাফণি হকি পাকর। 

এই ক্ষফি হথকে দাঈ িখন বাাঁিকি পাকর যখন িার ফিফের ও মানহাজ সুন্নি 

অনুযায়ী হকব। িার োজ-েমথ ও দাওয়াি রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লাম, 

সাহাবাকয় হেরাম ও সালাকি ছাকলফহকনর মকিা হকব। আর এটা হিা িখন হকব 

যখন হস সুন্নকির অনুসরকণর জনয আন্তফরেভ্াকব হিিা েরকব এবং এই ভ্য় েরকব 

হয, আল্লাহ না েরুন আমার হোন ত্রুফটর োরকণ আমার হথকে হহদায়াি ফছফনকয় 

না হনয়া হয়।   

এই হনয়ামিকে ফসনার সাকথ লাগাকনার মাযযম হকলা ওলামাকয় হেরাকমর অনুসরণ 

ও হনেোরকদর হসাহবি। িীকনর দাঈর ফিফের ও মানহাজ িখনই হহিাজকি 

থােকব যখন এমন ওলামাকয় হেরাম হথকে ফনকজর িীনকে গ্রহণ েরকব যাকদর 

িােওয়া-আখলাে, ইলম-ইনসাি, ফিেহ-বুঝ, অফভ্জ্ঞিা ও সুস্থ রুফিসম্পন্ন 

হওয়া অনযানয ওলামাকয় হেরাকমর ফনেট স্বীেৃি। িারা স্বজনপ্রীফি, প্রফিকশায, 

রাগ বা নিকসর িাফহদা অনুযায়ী িকিায়া হদকব না; বরং েথা ও োকজ আল্লাহর 

ভ্য় প্রোশ পাকব। িারা শরয়ী নীফিমালার ওপর পারদশথী হকব। আর এইসব গুণ 

ওই সেল আকলমকদর মাকঝই পাওয়া যাকব, যারা ফজহাকদর গুরুত্বপূণথ ফবষকয় 

ফনকজর ইজকিহাদ অনুযায়ী িকিায়া হদয় না। বরং একক্ষকত্র ফনকজর হথকে ভ্াকলা 



 

অগ্রগামী আকলমকদর অনুসরণ েকর এবং সমসামফয়ে আকলমকদর সাকথ পরামশথ 

েকর।   

এমন ওলামাকয় হেরাম আজও ফবদযমান আকছ। যফদ ফজহাকদর দাঈ ফনকজর ফিফের, 

োজ-েমথ ও দাওয়াকির পদ্ধফিকি এই ওলামাকয় হেরাকমর অনুসরণ েকর িাহকল 

আশা েরা যায় আল্লাহ িাকে হগামরাহ েরকবন না এবং হস িীন ও ফজহাকদর 

হখদমিও েরকি পারকব। এখাকন এেথাফটও বকল ফদই, ইমারাকি ইসলাফময়া 

আিগাফনস্তাকনর ফবগি ফিন দশকের সিলিা ও ফজহাফদ অফভ্জ্ঞিা হহাে, অথবা 

হখারাসান হথকে ইকয়কমন, মাফল বা শাম পযথন্ত ছফড়কয় পড়া তবফশ্বে ফজহাফদ 

অফভ্জ্ঞিা হহাে, এই সেল অফভ্জ্ঞিা উম্মিকে খুব দাফম এেফট সবে ফদকয়কছ। 

হসফট হকচ্ছ, হে ওলামাকয় হেরাকমর অনুসরকণই প্রেৃি েলযাণ ফনফহি। উম্মকির 

প্রকয়াজনীয় সেল ফবষকয়, এমনফে গুরুত্বপূণথ ফজহাফদ ফবষয় সম্ভবি এেফটও এমন 

হনই, হয ফবষকয় ফজহাফদ হনিারা ফবিক্ষণিার সাকথ সমাযান হদনফন। সুিরাং আমরা 

যফদ ওলামাকয় হেরাম ও ফজহাকদর হনিাকদর দরসগুকলা হথকে সবে ফনকি থাফে 

িাহকল এই সির খুব ভ্াকলাভ্াকব হহিাযকি থােকব এবং বারবার যাক্কা খাওয়া 

লাগকব না ইনশাআল্লাহ।    

দাওয়াকির িফরোর মকযয বাড়াবাফড় হেন সফৃি হয়?  

প্রথম োরণ: হরািাকদর হথকে অমখুাকপক্ষী ও হবপকরায়া হওয়া 

দাওয়াকির পদ্ধফিকি বাড়াবাফড় ও েকিারিা নানান োরকণ সৃফি হকি পাকর। িকব 

মূল োরণ হকলা, দাঈর ফিফের, আমল-আখলাে সুন্নি অনুযায়ী না হওয়া। 

ফভ্িরগি আকরেফট োরণ হকলা, হরািার প্রফি অমুখাকপফক্ষিা ও িার বযাপাকর 

হবপকরায়া হওয়া।   

হেউ যফদ দুফনয়াফব ফবষকয় আল্লাহর জনয মানুষ হথকে অমুখাকপফক্ষিা অবলম্বন 

েকর িাহকল হসটা হিা এেফট ভ্াকলা গুণ। ফেন্তু এর স্থান দাওয়াকির ময়দান নয়। 

দাওয়াকির ময়দাকন হরািাকদর হথকে অমুখাকপফক্ষিা োময নয়। োময হকলা 

উম্মাহর জনয েলযাণোফমিা ও দরদ থাো। দাঈর দুফনয়া আকখরাকির সিলিার 

জনয শিথ হকলা, হস ফনকজর জনয যা পছদ েকর অকনযর জনযও িাই পছদ েরকব।   

এেজন দাঈ িান, মানুষ হযন িার আহবাকন সাড়া হদয়। এজনয হস িার 

দাওয়ািকে খুব ভ্াকলা আর উপোরী ফহকসকব হদখাকনার হিিা েকর থাকে। িার 



 

উদাহরণ হকল ঐ  ািাকরর মকিা, হয আন্তফরেভ্াকব হরাগীর ফিফেৎসা েকর। 

হরাগীর হসবা-শুশ্রূষা েকর, িার জনয বযফথি হয়। হরাগীর একেেবার ‘আহ’ 

উচ্চারকণর সাকথ সাকথ িার অন্তর িূণথ- ফবিূণথ হকয় যায়। হশষ মুহূিথ পযথন্ত হরাগীকে 

বাাঁিাকনার ফিন্তায় অফস্থর থাকে। হয সেল  ািার শুযু হরাগ ফনণথয় ও ফিফেৎসার 

হ াষণা েকরই িকল যায়, হস ঐ  ািাকরর মকিা নয়।  

‘গুলু’ আক্রান্ত বযফি িার দাওয়াি হেউ েবুল েরল ফে েরল না, এই ফবষকয় 

হোন পরওয়া েকর না। হস সবথাবস্থায় ফনকজকে হে মকন েকর। ফনকজকে হকের 

ওপর প্রফিফিি হভ্কব ফনয়ি ও অন্তকরর অবস্থার ফহসাব হনয় না। দাওয়াকির হে 

আদায় হকলা ফে না, িা ফনকয় ভ্াকব না। দাওয়াকির হক্ষকত্র ফনকজর েথা ও োকজর 

মকযয হোন ত্রুফট হকয়কছ ফেনা, হসটা ফনকয় ভ্াকব না। ‘হোন োকজ সুন্নকির হখলাি 

হয়ফন হিা?’ ‘দাওয়াকির হক্ষকত্র মূখথিাকে মূলফভ্ফত্ত ফহকসকব যকর হনইফন হিা?’ 

‘আমার প্রোশভ্ফঙ্গকি বাড়াবাফড় হয়ফন হিা?’ -এই যরকণর ফিফের গুলুকি 

আক্রান্ত বযফির মাকঝ অনুপফস্থি। হস ফনকজর ফহসাব হনয় না।   

এসেল ফহসাব-ফনোকশ িার হোন হখয়ালই হনই। ফনকজকে হস বড় মকন েকর। 

‘সিযকে প্রোশ েরকি হকব’ এমন এেটা ভ্াব িার মকযয থাকে। অথি এটা এমন 

এে অনুভ্ূফি, যা পরবিথীকি আত্মম্ভফরিা ও অহংোকর পফরণি হয়।  

গুলুকি আক্রান্ত বযফি অিযন্ত রসেষহীনভ্াকব ফনকজর দাওয়াকির হ াষণা হদয়। 

েুরআন সুন্নাহকি দাঈর হয গুণাবলী আকছ হস িার পফরপূণথ উটা। নবীগকণর এে 

এেজকনর মানুষকে বাাঁিাকনার ফিন্তা থােকিা। এই উকেকশয িারা ফদন-রাি এে 

েকর হিলকিন। মানুষকে হহদায়াকির পকথ আনার জনয সবকিকয় হবফশ েি িাাঁরাই 

েকরকছন। রাকি উকি আল্লাহর োকছ মানুকষর জনয হহদায়াি িাইকিন। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম এই ফিন্তায় এি হবফশ েি েকরকছন হয, আল্লাহ 

িাআলা িার সাক্ষয ফদকয়কছন।   

َثاِرِهْم إِْن لَْم يُْؤِمُنوا بَِهَذا الَْحِديِث أََسفاا  فَلََعل ََك بَاِخٌع نَْفَسَك َعََل آ
অথথিঃ িারা এই বাণী ফবশ্বাস না েরকল সম্ভবি িাকদর ফপছকন িুফম দুিঃকখ ফনকজকে 

হশষ েকর ফদকব। [সুরা োহাি ১৮:৬] 



 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাকমর দরদটা হদখুন। সমু্মখ যুকদ্ধর ময়দান। 

ইহুফদকদর মি শত্রুর ফবরুকদ্ধ আফল রাফদয়াল্লাহু আনহুকে িকলায়ার ফদকয় 

পািাকচ্ছন। িখনও িাকে নফছহি েরকছন, “হিামার হাকি এেজন মানুকষর 

হহদায়াি পাওয়া হিামার জনয লাল উট পাওয়ার হিকয়ও উত্তম”।  

ফিিীয় োরণ: বঝু েম থাো 

দাওয়াকির উসলুকব গুলু আসার ফিিীয় োরণ হকলা, বুঝ েম থাো। আল্লাহ 

িাআলার শরয়ী ও িােবীনী উসুল সম্পকেথ যার যারণা আকছ হস জাকন হয, 

ফজহাকদর ময়দাকন োফময়াফবর জনয আল্লাহর পকর ফনকজকে মুসলমান 

জনসাযারকণর সাহাযয-সমথথকনর মুখাকপক্ষী মকন েরকি হকব। হস জাকন, মুফমকনর 

সমথথন আল্লাহর নুসরকির এেফট সুরি।  

لُْمْؤِمِنَي   ُهَو ال َِذي أَي ََدَك بَِنْصِرهِ َوِبا
“ফিফনই আপনাকে িার সাহাযয ও মুফমনকদর এেিা িারা শফিশালী েকরকছন। 

[সুরা আনিাল ৮:৬২]  

এ োরকণই দাওয়াকির শুরুকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম হমলার 

মকযয আরব হগাত্রগুকলাকে দাওয়াি হপশ েরকিন। িখন এেথাও বলকিন, 

‘আমাকে হে আরয় হদকব? আমাকে হে সাহাযয েরকব?’ 

এিএব মুসলমান জনসাযারণকে ফনকজকদর সমথথনোরী, সাহাযযোরী বানাকনা 

শফরয়ি ও ফবকবকের দাফব। শরয়ী সীমাকরখার মকযয হথকে মুসলমান জনসাযারণকে 

ফনকজকদর ফজহাকদর অংশ বানাকনার হিিা েরা ওয়াফজব। ফেন্তু ফজহাকদর প্রফি 

দাওয়াি প্রদানোরীকদর েম বুকঝর অবস্থাটা হদখুন- 

িারা েকয়ে  জন বা েকয়েশ মানুষ ফনকজরাই দুফনয়ার সব মুসলমানকে ফনকজকদর 

ফবকরাযী বাফনকয় হনয়। িারপর আবার পুকরা দুফনয়ায় ফবজয়ী হওয়ার স্বপ্ন হদকখ। 

িারা েুিুফর হনজাম ফবলুফপ্ত ও শফরয়ি প্রফিিার মকিা বড় দাফব েকর, ফেন্তু 

জনসাযারণ ও িীনদার হলােকদরকে ফনকজকদর সাকথ শফরে েরার হোন হিিাই 

িাকদর মাকঝ হনই। মুসলমান জনসাযারণকে ফনকজকদর সমথথনোরী, সাহাযযোরী 

বানাকনা ছাড়া েুিুফর শাসনবযবস্থাকে ফবলুপ্ত েকর ইসলাফম শফরয়ি প্রফিিা হিা 



 

দূকরর েথা, ফনকজকদর আকদালনকেই হবফশফদন িালু রাখা সম্ভব নয়, এ বুঝটা 

িাকদর মাকঝ আকস না। 

শায়খ আবু মুসআব যারোবী রফহমাহুল্লাহ আকমফরোকে ইরাকে থাো প্রায় অসম্ভব 

বাফনকয় ফদকয়ফছকলন। হশষ হমশ আকমফরো ইরাে হথকে পাফলকয় যাওয়ার প্রস্তুফি 

ফনফচ্ছল। হসসময় শায়খ আইমান যাওয়াফহরী হাফিজাহুল্লাহ, আবু মুসআব যারোবী 

রফহমাহুল্লাহকে এেফট ফিফি ফলকখফছকলন। হসই ফিফিকি শায়খ আইমান 

হাফিজাহুল্লাহ বকলন:  

“যখন আমরা দুই টাকগথকটর ফদকে িাোকবা, অথথাৎ আকমফরোকে ইরাে হথকে 

হবর েরা ও এখাকন ইসলাফম শাসন প্রফিিা েরা, িখন আমরা হদখকি পাব, 

আল্লাহর সাহাযয ও িাওফিকের পকর মুজাফহদকদর জনয সব হথকে প্রভ্াব 

ফবস্তারোরী ও শফিশালী অস্ত্র হকলা ইরাে এবং িার আকশপাকশর মুসলমান 

জনসাযারকণর সমথথন। আমাকদর জনয জরুফর হকলা, এই জনসমথথন রক্ষা েরা 

এবং শরয়ী সীমাকরখার মকযয হথকে এই সমথথনকে বাড়াকনা।  

এ হপ্রফক্ষকি আফম আপনাকে েকয়েফট েথা আরজ েরফছ -  

প্রথমি, একি হোন সকদহ হনই হয, এখাকন (ইরাকে) ইসলাকমর ফবজয় এবং 

ফখলািি আলা ফমনহাফজন নবুওয়ি প্রফিিার হক্ষকত্র মুরিাদ শাসেকদর ফবরুকদ্ধ 

ফজহাদ েরা ছাড়া িাকদরকে হটাকনা সম্ভব নয়। এটাও বাস্তবিা হয, জনসাযারকণর 

সাহাযয ও সমথথন ছাড়া এই মহান লক্ষয অজথন সম্ভব নয়। যফদ হোথাও 

জনসাযারকণর সাহাযয ও সমথথন ছাড়া ফবজয় হকয়ও যায়, িবুও হযকোন সময় এই 

ফবজয় পরাজকয় পফরণি হকি পাকর।  

ফিিীয়ি, যফদ ফজহাফদ আকদালকনর সাকথ জনগকণর সমথথন না থাকে িাহকল এই 

আকদালন মানুকষর দৃফি হথকে দূকর সকর এেসময় হাফরকয় যায়। এই অবস্থায় 

ফজহাফদ োকিলা ও রাকের ওপর হিকপ বসা জাফলম সম্প্রদাকয়র মযযোর এই যুদ্ধ 

ফনিঃকশষ হকয় যায়।  

এেটা ফবষয় হখয়াল রাখকি হকব, ক্ষমিাশীলরা সবসময় জনগণকে ফজহাফদ দল ও 

ফজহাফদ আকদালকনর বযাপাকর এেদম অেোকর রাখকি িায়। আমাকদর ওপর 

হিকপ বসা হসেুলাররা এটাই িায়। িারা জাকন ফজহাফদ আকদালনকে দমন েরা 



 

সম্ভব নয়। ফেন্তু এ আকদালনকে হযাাঁো ও শফির মাযযকম জনসমথথন হথকে দূকর 

রাখা সম্ভব। এজনয এই যুকদ্ধ আমাকদর জনয জরুফর হকলা, আমরা জনগণকে 

আমাকদর সাকথ রাখব। ফজহাফদ আকদালকনর হনিৃকত্বও িাকদরকে অংশীদার 

বানাব। আমাকদর এমন োজ হথকে ফবরি থােকি হকব যা আমাকদরকে 

জনসাযারণ হথকে দূকর সফরকয় হদয়।”  

শায়খ যাওয়াফহরী হাফিজাহুল্লাহ অনয এে জায়গায় বকলন: “কগফরলা হামলাোরী 

মুজাফহদকদর যফদ ফপফছকয় আসকি হয় িাহকল িার োরকণ হপকরশান হওয়া উফিৎ 

নয়। োরণ িাকদর যুদ্ধ জনগণকে ফনকজকদর সাকথ সম্পৃি েরার যুদ্ধ, জফমন 

দখকলর যুদ্ধ নয়।” 

িিৃীয় োরণ: মুদারাি (কসৌজনয) ও মুদাহানাকির (কখাশাকমাদ, িাটেুাফরিা) মাকঝ 

পাথথেয না েরা 

দাওয়াকির মাকঝ গুলুর আকরেফট োরণ হকলা, মুদারাি ও মুদাহানািকে এে মকন 

েরা। অথি উভ্কয়র মাকঝ পাথথেয আকছ। এেফট জাকয়য এবং প্রশংসনীয়, অনযফট 

ফনদনীয়। ইমাম েুরিুবী রফহমাহুল্লাহ মুদারাি ও মুদাহানাকির মাকঝ পাথথেয 

এভ্াকব বণথনা েকরকছন: “মুদারাি হকলা দুফনয়া বা িীন অথবা উভ্য়ফটর িায়দার 

জনয দুফনয়াফব হোকনা ফেছু িযাগ েরা। যা জাকয়য, অকনে সময় মুস্তাহাব ফেন্তু 

মুদাহানাি হকলা দুফনয়ার জনয িীনকে িযাগ েরা। হাদীস শরীকি বফণথি হকয়কছ:  

মানুকষর সাকথ হসৌজনয আিরণ সদো (িাবারানী)  

শাকরহ ইবকন বাত্তাল রফহমাহুল্লাহ বকলন: “কসৌজনয মুফমকনর আখলাকের অংশ। 

এর িারা উকেশয হকলা মানুকষর সামকন ফনকজর োাঁয ঝুাঁফেকয় হদয়া। েথাবািথায় 

িাকদর সাকথ শি বযবহার না েরা। এই গুণ ফনিঃসকদকহ ভ্াকলাবাসা মহিি সৃফির 

এেফট উত্তম মাযযম”।  

সুিরাং হরািার ফবকরাফযিায় তযযথ যারণ েরা, দাওয়াকির জনয নরম-হোমল ও 

উপোরী পদ্ধফিকি হকের ফদকে আহবান েরা এবং হরািার ভ্রান্ত মিকে 

হোনভ্াকবই সফিে না বলা -এটা মুদারাি, এটা প্রশংসনীয়। ফেন্তু যফদ এই নরম 

বযবহাকরর সাকথ বাফিলকে হে বলা হয়, িখন হসটা মুদাহানাি, এটা ফনকষয। 

এজকনয দাঈর মুদারাি-মুদাহানাকির সীমাকরখা হবাঝা উফিৎ। যাকি মুদারাকির নাম 



 

ফদকয় মুদাহানাকি ফলপ্ত না হয়। অথবা মুদাহানাকির ফবকরাফযিা েরকি ফগকয় 

মুদারািও পফরিযাগ না েকর। 

আিকসাস! আজ ফেছু িীনদার হরফণ দাওয়াকি ফবিক্ষণিার নাম ফদকয় গণিন্ত্র, 

স্বকদশকপ্রম, হসেুযলাফরজযমকে পযথন্ত সমথথন েকর। অথি েুিুফর শাসন বযবস্থার 

ফবরুকদ্ধ প্রফিিফিিা, ফবকরাফযিা োময। ফেন্তু এই হযরিরা িাকদর সাকথ সমকঝািা 

ও সহকযাফগিামূলে আিরণ েকর। আর যফদ হেউ িরজ  াকে ‘লািাইে’ বকল 

বাফিল শাসনবযবস্থার ফবরুকদ্ধ দাাঁফড়কয় যায় এবং এই ফনেৃি পকথ বাযা হকয় দাাঁড়ায়, 

িখন িারা িাকে িাসাদ সৃফিোরী বকল অফভ্ফহি েকর। এই গণিন্ত্র ও অনযানয 

মানুষ ফনফমথি মিবাকদ অংশগ্রহণ ও সমথথন শরীয়কির হখলাি োজ?  

ফেন্তু আশ্চযথ! এসব অননসলাফমে োজকেও দীনী মাছলাহাি নাম ফদকয় ইসলাফম 

োজ বকল প্রমাফণি েরা হকচ্ছ। এটা স্পি মুদাহানাি। এটাই ঐ মহাফবপদ যার 

োরকণ আজ আল্লাহর শফরয়ি পরাফজি, আর গাইরুল্লাহর আইন ফবজয়ী।  

সুিরাং এই মুদাহানাকির পফরিয় মানুকষর সামকন িুকল যরা এবং িার ফবকরাফযিা 

েরা অিযন্ত জরুফর। আর মুজাফহদকদরও উফিৎ সবথদা সিেথ দৃফি রাখা যাকি িাকদর 

মকযয হোনভ্াকব এই মহামারী প্রকবশ না েকর। আকরেফদকে এই মুদাহানাকির 

ফবকরাফযিা েরকি েরকি আমাকদর হোন হোন োকিলা মুদারািকেও মুদাহানাি 

মকন েরা শুরু েরকছ।  

দাওয়াকির হক্ষকত্র সফিে পদ্ধফি হল বাফিলকে সরাসফর বাফিল বলা এবং হেকে 

হে বলা। িারপর হকের ফদকে দাওয়াি হদয়া এবং পুকরা দাওয়াফি আমল শফরয়ি 

অনুযায়ী েরা। এই দাওয়াি নরম ও হোমল পদ্ধফিকি হহেমি অনুযায়ী হয়। 

মানফসেিার ফভ্ন্নিার োরকণ এই যরকণর দাওয়াি োরও োরও োকছ মুদাহানাি 

মকন হয়। িার োকছ এই দাওয়াি গ্রহণকযাগয নয়। িার মানফসে শাফন্ত িখনই হয়, 

যখন দাওয়াকির প্রাণ ও ভ্াষা উভ্য় ফদে হথকে খুব শি হয়। হয দাওয়াকির মকযয 

হরািার প্রফি হোন েলযাণোফমিা বা দরদ বযাথা থাকে না বরং ফহংসা,  ৃণা, 

শত্রুিা ও খাকটা েরা হয় হসটা িার োকছ দাওয়াকির উত্তম পদ্ধফি মকন হয়। ফভ্ন্ন 

এই মানফসেিার োরকণ এই সমস্ত োজকে হস হকের িাোযা মকন েকর। অথি 

এটা গুলু বা বাড়াবাফড় । এর োরকণ দাওয়াকির উকেশযই নি হকয় যায় এবং 

ফজহাকদর উটা ক্ষফি হয়।  



 

িিুথথ োরণ: িাড়াহুড়া এবং দাওয়াকির ইফিহাস ফবষকয় অজ্ঞিা 

দাওয়াকির িফরোর মকযয েকিারিার বড় এেফট োরণ হকলা িাড়াহুড়া প্রবণিা। 

অকনে সময় ভ্াকলা ভ্াকলা মানুষও এর ফশোর হকয় যায়। যখন হস হদকখ হয, 

িীনদার হরফণ; ফবকশষ েকর ওলামাকয় হেরাম এবং িীনী রাজননফিে দলগুকলা 

িার সাকথ হনই, িারা নীরব ভ্ূফমো পালন েকর অথবা িার সাকথ হোন ফবষকয় 

মিফবকরায েকর, িখন িার তযযথ ছকুট যায়। এর িকল দাওয়াকি েকিারিা সৃফি হকয় 

যায়। আমাকদর সামকন যফদ আমরা দাওয়াকির ঐফিহাফসে বাস্তবিা রাফখ, িাহকল 

এই েকিারিা েরকবা না। বাস্তবিাটা হকলা,  যখনই এমন হোন ফবপ্লকবর সূিনা 

হকয়কছ যার িারা পূকবথর শাসনবযবস্থা উকট যাওয়ার পফরফস্থফি তিফর হকয়কছ, হস 

দাওয়াকি মানুকষর অংশগ্রহণ সহজ নয়।  বিথমাকন আমাকদর দাওয়াি েবুল েরা 

শাসন বযবস্থার সাকথ লড়াই েরা সমস্ত ফবপদকে হ কে আনার মকিা ।  

এজনয এই যরকণর দাওয়াকির িকল মানুষ ফিন হরফণকি ফবভ্ি হকয় যায়।   

১. সিযসোনী, সুউচ্চ মকনাবলসম্পন্ন মানুষই এই দাওয়াকি ‘লািাইে’ বকল। 

এরা ফনকজই ফনকজর ওপর মুফসবকির পাহাড় বহন েরার জনয সামকন অগ্রসর হয়। 

এই হরফণ সবথদা স্বল্পসংখযে হয়।  

২. ফিিীয় হরফণ িারা যারা হনিৃকত্বর আসকন থাকে অথবা যারা প্রিফলি 

বযবস্থাপনার সাকথ সম্পৃি থাকে। এই হরফণ এই আকদালকনর ফবকরাফযিা েকর 

এবং এটাকে ফনমূথল েরার জনয মাকি হনকম আকস।  

৩. িৃিীয় হরফণ, যারা স্বাভ্াফবে জীবনযাপকন ফনমফিি। একদর অকনকেই হে-

বাফিকলর মাকঝ পাথথেয েরার ইচ্ছা রাকখ এবং হকের সাকথ থােকি আগ্রহী। ফেন্তু 

িাকদর ক্ষমিাসীনকদর ভ্য় প্রবল। এজনয অকনে লাভ্কে হছকড় হদয়া এবং বহু 

ক্ষফি গ্রহণ েরকি িাকদর মন তিফর হয় না। যিক্ষণ পযথন্ত এই আকদালন 

শফিশালী না হয় িিক্ষণ পযথন্ত িার মকযয এই আকদালনকে গ্রহণ েরার জযবা 

তিফর হয় না। হস অবস্থা পফরবিথকনর অকপক্ষায় থাকে। যখন এই আকদালন 

শফিশালী হওয়া শুরু েকর িখন এই হরফণ দকল দকল সাহাযয েরা ও সমথথন 

হদওয়ার জনয অগ্রসর হয়।  

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাকমর দাওয়াি ও িাাঁর দাওয়াফি 

োকিলার ইফিহাস। যিক্ষণ পযথন্ত মক্কার মুশফরেকদর শফি খবথ না হকয়কছ িিফদন 



 

মুসলমাকনর সংখযা েম ফছকলা। এরপর যখন মক্কা ফবজয় হকলা িখন দকল দকল 

মানুষ মুসলমান হওয়া শুরু হকলা।  

ا ﴾١﴿ إِذَا َجاَء نَْصُر الل َـِه َوالَْفْتُح   َوَرأَْيَت الن َاَس يَْدُخلُوَن ِِف ِديِن الل َـِه أَفَْواجا
অথথ: যখন আল্লাহর সাহাযয ও ফবজয় আসকব (১) এবং আপফন মানুষকে দকল 

দকল আল্লাহর িীকন প্রকবশ েরকি হদখকবন, (২) [সূরা আন-নাসর ১১০:১-২] 

সুিরাং সংখযাফযেয, হসটা সাযারণ মানুকষর হহাে বা িীনদার হরফণর হহাে, িাকদর 

নীরব অবস্থান বা ফেছু ফবকরাফযিা হদকখ ফজহাকদর দাঈ তযযথহীন হকব না। এটা 

েখনই হয়ফন হয, ফজহাফদ আকদালন েফিন স্তর পার েরকছ আর সমাকজর 

অফযোংশ মানুষ িাকদর সাকথ আকছ। সুিরাং আমাকদর এই সংখযাফযকেযর সাকথ 

( لُْعْرِف َوأَْعِرْض َعِن الَْجاِهلَِي ُخِذ الَْعْفَو َوأْمُ  ْر بِا ) ”ক্ষমাকে গ্রহণ েরুন, সৎ 

োকজর ফনকদথশ দান েরুন এবং মূখথকদরকে এফড়কয় িলুন” এর ওপর আমল েরকি 

হকব।  

(খুফযল আিওয়া) অথথাৎ যিটুেু সাহাযয ও েলযাণোফমিা িারা আপনার সাকথ 

েরকি পাকর েৃিজ্ঞিার সাকথ িা গ্রহণ েরুন। (ওয়া’মুর ফবল উরি) অথথাৎ 

দরকদর সাকথ দাওয়াি, ইসলাহ, উৎসাহদান ও ফদেফনকদথশনার োজ িালু রাখুন। 

দফলল প্রমাকণর মাযযকম িাকদর বুফদ্ধকে োবু েরুন। িাকদর মযয হথকে যারা 

(জবান ও েলম িারা ) মূখথিা প্রোশ েকর িাকদরকে এফড়কয় যান। আপনার 

জ্ঞান, বুফদ্ধ, অস্ত্র হযন েুিফুর শাসনবযবস্থা ফনমূথল েরার োকছ বযয় হয়। অনয োকজ 

হযন সময় নি না হয়।   

ফজহাফদ আকদালকনর রাস্তায় আসল বাযা 

আমরা এটা মানফছ হয, িীনদার হনিাকদর এে হরফণ খুব দুফনয়াদার। এটাও মানফছ 

হয, সমফিগিভ্াকব এই িীনী রাজননফিে দলগুকলার োজ সফিে নয়। িাকদরই 

োরকণ েুিুফর শাসনবযবস্থা শফি পাকচ্ছ। িাগুফি শাসনবযবস্থা িাকদরকে ইসলাকমর 

ফবপকক্ষ বযবহার েরকছ। এফবষকয় সবাই এেমি। হরাগ ফনণথকয় মিফবকরায হনই, 

প্রশ্ন হকলা ফিফেৎসা পদ্ধফি ফনকয়।  

http://tanzil.net/#110:1
http://tanzil.net/#trans/bn.bengali/110:1
http://tanzil.net/#trans/bn.bengali/110:2


 

যফদ আপফন এই হসেুযলার, িীকনর দুশমন হরফণ, জাফলম রাকের অস্ত্রযারী 

রক্ষীবাফহনীকে হছকড়, এই িীনদারকদর ফহসাবফনোশ শুরু েকরন, িাকদর ফবরুকদ্ধ 

েুিুফরর িকিায়া খুাঁজকি থাকেন, িাহকল এটা ফিফেৎসা নয়, বরং হরাগবৃফদ্ধ। এই 

হরফণ বিথমান সমকয় ফজহাফদ আকদালকনর পকথ আসল বাযা নয়। এরা ফনিঃকশষ 

হকয় হগকলও আপনার োজ হশষ হকব না।  

এখাকন আসল বাযা হকলা, ওই সেল যমথহীন হনিারা যারা অস্ত্র, জুলুম ও 

ফনকজকদর ভ্াড়া েরা খুফনকদর মাযযকম জীবকনর সবথকক্ষত্র ফনয়ন্ত্রণ েরকছ। এরাই 

বদুে উাঁফিকয় সাযারণ মানুষকে হগালাম বাফনকয় হরকখকছ। েুির হনিাকের ফিিযারী 

শাসেকরফণ, টাো পয়সার হগালাম হজনাকরলরা এবং মুসলমানকদর হিযাোরী এই 

ভ্াড়াকট খুফনরা এমন এে ক্ষি, যাকদর অফস্তকত্বর োরকণই সমস্ত িাসাকদর মূল -

এই েুিুফর শাসনবযবস্থা প্রফিফিি আকছ। এরাই ওই হযাাঁোবাজ হরফণ যারা এসমস্ত 

িীনদারকদরকে আমাকদর ফবরুকদ্ধ লাফগকয় ফদকয়কছ। এই িীকনর শত্রুরা িায় আমরা 

িীনদার হরফণর সাকথ ঝগড়ায় ফলপ্ত থাফে, িাকি িারা হবাঁকি যায়। এরপর িারা 

িীনদারকদর মাকঝ অননেয হদফখকয় িীনকেই হদাষাকরাপ েকর। িারা হপ্রাপাগাো 

ছড়ায়, যমথই যি সমসযার মূল, এজনযই িীনদাররা ঝগড়ায় ফলপ্ত। অথথাৎ এে িীকর 

দুই ফশোর হকয় যায়।  

এমন অবস্থা হকল হিা আমাকদর দাওয়াি বদ-িীন নয়, িীনদারকদর হাকিই 

ফনিঃকশষ হকয় যাকব। আমরা যিই এই িীনদারকদর ফবরুকদ্ধ িকিায়া ফলখকবা, িাকদর 

ফবরুকদ্ধ ঝগড়ার ময়দান গরম েরকবা, িিই আমাকদর দাওয়াি অস্পি হকি 

থােকব এবং আমরা লক্ষয হথকে দূকর সরকি থােকবা। এরপর আমাকদর আকদালন 

খুব দ্রুি এোেীকত্বর ফশোর হকয় ফবলুপ্ত হকয় যাকব।  

িাই আমরা এসব িীনদারকদর সাকথ িকিায়ার ভ্াষায় েথা বলব না, দাওয়াকির 

ভ্াষায় েথা বলকবা। হুমফে-যমফে, অপদস্থেরণ, গাফল-গালাজ নয়, বরং দফলল-

প্রমাণ, দরদ-বযথার সাকথ দাওয়াি হদয়া ফশকখ ফনব। আর এর শরয়ী আহোমও 

হজকন হনয়া জরুফর, যাকি ফনকজকদর হথকে ইকিদাল না ছুকট না যায়।  

আইএস হথকেও ফনেৃি ফিন্তা 

িীনী রাজননফিে দকলর সাকথ সম্পৃি বযফিবগথ িীনদার। িাকদর সাকথ েকয়ে 

ফবষকয় আমাকদর ঐেয রকয়কছ। আর েকয়ে ফবষকয় মিফবকরায আকছ। িাকদর মকযয 



 

ভ্াকলাও, আকছ খারাপও আকছ। হসেুযলার দলগুকলার িুলনায় িারা আমাকদর 

ফমত্র। প্রফিপক্ষ নয়। যমথহীনকদর িুলনায় িাকদর ও আমাকদর অকনে ফবষকয় ফমল 

আকছ। আর দাঈর হিা িাফহদাই থাকে ফমল থাো ফবষয়কে িালাশ েরা। িারপর 

সামকন অগ্রসর হকয় বাফিল ফবষয়কে বাফিল প্রমাণ েরা। িারপর হযাগযিা ও 

আখলাকের ফবিাকরও এই িীনদাররা সবাই এে োিাকর নয়। 

আফম আবারও বলফছ, প্রিফলি শাসনবযবস্থার েথা হকচ্ছ না। এটা হিা েুিুফর। এই 

বযবস্থায় শরয়ী িাফবকলর ফভ্ফত্তকি ইসলাকমর নাকম যারা একি অংশগ্রহণ েকর 

িাকদর েথা বলফছ। এরা ফে োকির? নাউজুফবল্লাহ! েখনও নয়। িাকদর শরয়ী 

হুেুম ওলামাকয় ফজহাদ বণথনা েকরকছন। এই িীনদার হরফণকে োকির বলা, 

সাযারণ মানুষকে হভ্াকটর োরকণ োকির বলা অথবা ফহলা-বাহানার িারা 

মুসলমাকনর জান-মালকে জাকয়য বানাকনা বড় যরকনর বাড়াবাফড়। আর এটা ওই 

িােফিফর ফিন্তা, যা আলকজফরয়া হথকে শাম, ইরাে পযথন্ত ফজহাফদ দাওয়ািকে 

ধ্বংস েকরকছ। এই ফিন্তার অফযোরী বযফিকদর মকযয এমন বযফিও ফছল, যারা মুকখ 

সাযারণ মুসলমানকদরকে বা অনযানয িীনদারকে োকির বলি না। িাকদর োকছ 

যফদ জানকি িাওয়া হয়, িাহকল সাযারণ মুসলমানকদরকে মুসলমানই বলি। ফেন্তু 

িাকদর োজ ফছকলা পুকরাপুফর এই দাফবর ফবপরীি।  

িারা এমন দলাে ফছকলা, িাকদর দকলর বাইকরর সাযারণ মুসলমান হিা পকরর 

েথা িীনদার, মুজাফহদকদর সাকথ পযথন্ত োকির বা েমপকক্ষ ফবকদ্রাহী মানুকষর 

মকিা আিরণ েরি। িাকদর জীবন, সম্পদ, সম্মানকে খুব হালো েকর হদখি। 

ফনকজকদর বানাকনা িাবীল িারা িাকদর জান মাল ফনকজকদর জনয তবয েকর ফনি। 

হেন? োরণ েী ফছল?    

োরণ শুযুমাত্র ফনকজর দকল না থাো। অমুে হলাে মুসলমান, িীনদার, মুজাফহদও। 

শফরয়ি িার জান মাল ইিিকে সংরফক্ষি বকল। ফেন্তু এই হলাকেরা শুযুমাত্র এই 

োরকণ িাকে সহয েকর না হয, হস িাকদর দকল হনই হেন? হেন হস আমার 

দলকে শফিশালী েকর না?  

এই ফিন্তার অফযোরী বযফিরা সবথদাই দাওয়াি ও ফজহাকদর জনয ক্ষফিের প্রমাফণি 

হকয়কছ। িাকদর মকযয হেউ আকছ যারা ফনকজকদরকে আইএস বকল না, আহলুস 

সুন্নাহ ওয়াল জামাকির সাকথ ফমকশ থাকে। শুযুমাত্র ফমকশ থাোর িারা ফে হয়?  



 

এই ফিন্তা হিিনা ‘আহলুস সুন্নাহ’র নয়। এই হিিনাই ফজহাকদর অকনে বদনাম 

েকরকছ। বাস্তবিা হকলা আইএস হওয়া হোন ফবকশষ দকলর সদসয হওয়ার সাকথ 

সম্পৃি নয়। এটা ফিন্তা-হিিনা, আমল, আখলাে, েীফিথর নাম। যফদ হোন বযফি 

দলগিভ্াকব আইএস নাও হয়, ফেন্তু িার ফিন্তা হিিনায় গুল ু থাকে, আহলুস 

সুন্নাহ ও বিথমান সমকয়র প্রফসদ্ধ ফজহাফদ আকলমকদর হথকে িার মানহাজ ফভ্ন্ন হয়, 

নিকসর পূজা, দলােিা এবং নিকসর অনুসরকণ ফলপ্ত হয় এবং ফহলা বাহানায় 

মুসলমাকনর জান-মাল তবয েকর হনয়, িাহকল হস যিই আই-একসর ফবকরাফযিা 

েরুে না হেন, হস প্রথম স্তকরর আইএস। বরং বাস্তবিা হকলা এসমস্ত হলাে 

ফজহাফদ আকদালকনর জনয আইএস হথকেও ভ্য়ঙ্কর।  

োরণ আইএকসর ফবষয়ফট পফরষ্কার হকয় হগকছ। এখন আইএস শব্দফট িাসাদোরী 

অকথথ বযবহার েরা হয়। আর িারা এখন ফনিঃকশকষর পকথ। অথি এই হলাে 

ফনকজকে আইএকসর ফবকরাযী বকলও েথা ও োজ িারা দাওয়াি ও ফজহাকদর ক্ষফি 

েরকছ। সুিরাং আইএস হযভ্াকব ফজহাকদর ক্ষফি েকরকছ, হিমফন গুলুর ফশোর 

ফিন্তা-হিিনাও ফজহাকদর দুশমনকদর েম হখদমি েকরফন।  

সুিরাং ফজহাফদ আকদালনকে ফবপদাপদ হথকে রক্ষা েরার জনয গুলুর ফশোর এই 

ফিন্তা-হিিনা, আখলাে ও মানহাজকে জানকি হকব। এফট এেফট অেলযাণ, আর 

েলযাকণর ওপর আমল েরার জনয অেলযাকণর জ্ঞান থাো ওয়াফজব। সুিরাং এই 

মানহাজকে হিনা, িার হথকে দূকর থাো, মুসফলম যুবেকদর এর হথকে দূকর রাখা 

ফজহাকদর দাঈ ও মুজাফহদকদর জনয িরয হকয় দাাঁফড়কয়কছ। আর হোন ফবষকয় আমল 

েরার জনয হস ফবষকয় ইলম অজথন েরা ওয়াফজব, নিুবা আল্লাহ না েরুন 

আমাকদর মযয হথকে হেউ ওই দকল িকল হযকি পাকর; যাকদর বযাপাকর আল্লাহ 

িাআলা বকলকছন: 

يَن أَْعَماَلا  ْنَيا  ﴾١٠٣﴿ َهْل نَُنِب ُئُكم بِاْْلَْخَسِر ْ ِِف الَْحَياةِ الد ُ ال َِذيَن َضل َ َسْعهُُيُ
اَوُهْم يَْحَسُبوَن   أَن َُهْم يُْحِسُنوَن ُصْنعا

অথথ: . . . বকল হদন আফম ফে হিামাকদরকে বকল হদব োরা আমকলর ফদে হথকে 

সবকিকয় ক্ষফিগ্রস্ত? যাকদর দুফনয়ার জীবকনর সব পফররম নি হকয় হগকছ আর িারা 

যারণা েরকছ হয, িারা ভ্াকলা োজ েরকছ। [সূরা োহাি ৯:১০৩-১০৪]  
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িােিীর ও িুচ্ছ েরা ছাড়াও সমাকলািনা ও সংকশাযন সম্ভব 

মাসআলা হকলা; এই েুিুফর শাসনবযবস্থায় শরয়ী িাবীকলর মাযযকম, িীকনর 

হখদমকির নাকম হেউ যফদ অংশ গ্রহণ েকর িাহকল ফজহাকদর আকলমকদর মকি 

এফট বাড়াবাফড়, গুনাকহর োজ এবং হারাম। িার পুকরাপুফর ফবকরাফযিা েরা হকব 

এবং দাওয়াকির ভ্াষায় এই বযফিকদর প্রোকশয সমাকলািনা েরা হকব। ফেন্তু 

িাকদরকে োকির বলা হকব না। এই বযফিরা সবাই এে স্তকরর নয়। হোন ফবকশষ 

হনিা এমনও থােকি পাকর, হয িীন ও ফজহাকদর ক্ষফি েরায় অকনে অগ্রসর 

অথবা িার বযফিগি হোন োজ িার ঈমাকনর দাফবর ফবপরীি। ফেন্তু িা সকেও 

ওই বযফিকে োকির িকিায়া হদয়া হথকে আমাকদর ভ্াষাকে সংযি েরকবা। িার 

ফবরুকদ্ধ এ যরকণর িকিায়া হদয়া ফজহাকদর দাওয়াকির জনয ক্ষফির োরণ।   

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাকির পূবথবিথী আকলমগণ সবথদা হোন ফবকশষ বযফি 

অথবা গ্রুপকে োকির িকিায়া হদয়ার পূকবথ দাওয়াকির লাভ্-ক্ষফির ফদেফট 

ফবকবিনায় রাখকিন। যফদ হোন বযফি ইসলাকমর হপাশাে গাকয় জড়াকিা অথথাৎ 

মুসফলম দাবী েরি অথি হস েুিুফর গ্রহণ েকরকছ, িাহকল পূবথবিথী আকলমগণ 

হদখকিন িাকে স্পি োকির িকিায়া হদয়া বা হিযা েরা িারা দাওয়াকির ক্ষফি 

হকব নাফে লাভ্ হকব? যফদ ক্ষফি হওয়ার আশংো হবফশ থােি িাহকল নাম যরা 

ছাড়া িার সমাকলািনা েরা হি। সংকশাযকনর হিিা েরা হি। িার খারাবী বে 

েকর হদয়া হি। ফেন্তু িাকে ফনফদথি েকর িােফিরও েরা হি না। িাকে হিযা 

েরাও হি না।  

আমরা রঈসুল মুনাকিেীন আব্দুল্লাহ ফবন উবাই’র সাকথ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লাকমর আিরকণর ফদকে লক্ষ েফর। সাহাবীগণ যখন বলকলন, 

‘আমরা িাকে হিযা েফর?’ িখন ফিফন বলকলন, ‘িাকে ছাড়, মানুষ বলকব 

মুহাম্মদ িাাঁর সাথীকদর হিযা েকর’।   

আকরেফট ফবষয় লক্ষ েফর, ইবকন উবাই আনসাফরকদর খাজরাজ হগাকত্রর ফছল। এে 

হগাত্র হওয়ার োরকণ খাজরাকজর সরদার সাআদ ফবন উবাদা রাফদয়াল্লাহু আনহু 

সাহাবী হওয়া সকেও এটা সহয েকরনফন হয, অনয হগাকত্রর হোন হলাে িাকে 

(ইবকন উবাইকে) হিযা েরকব। এই োরকণই আউস হগাকত্রর সরদার সাআদ ফবন 

মুআয রাফদয়াল্লাহু আনহু যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাকমর োকছ 



 

আব্দুল্লাহ ফবন উবাইকে হিযা েরার অনুমফি িাইকলন, িখন সাআদ ফবন উবাদা 

রাফদয়াল্লাহু আনহু িার ওপর রাগ েরকলন এবং এমন োজ েরকি ফনকষয 

েরকলন।  

এই  টনা সহীহ মুসফলমকম একসকছ। হসখাকন আয়শা রাফদয়াল্লাহু আনহু-এর এেফট 

েথা বফণথি হকয়কছ। ফিফন বকলন, “সাআদ ফবন উবাদা ভ্াকলা মানুষ ফছকলন। ফেন্তু 

ওই সময় িার আত্মমযথাদাকবায হজকগ উকিফছল। ফিফন িাফচ্ছকলন যফদ হিযা েরার 

আকদশ হদয়া হয় িাহকল হযন িাকদরকে আল্লাহর রাসুল আকদশ হদন। িারাই 

ইবকন উবাইকে হিযা েরকব। অনয হগাকত্রর হেউ হিযা েরকব এটা িারা িাফচ্ছকলন 

না। ফিে এমন েথাই বকলফছকলন ইবকন উবাই এর মুসলমান হছকল ‘আব্দুল্লাহ’ 

রাফদয়াল্লাহু আনহু ।  

যখন ইবকন উবাই এর খারাবী হবকড় হগকলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাকমর েকির ফবষয়ফট ফিফন বুঝকি পারকলন, িখন ফিফন রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাকমর োকছ উপফস্থি হকয় বলকলন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ! 

যফদ আমার ফপিাকে হিযা েরকি িান িাহকল আমাকে আকদশ েরুন। আফমই িার 

মাথা একন আপনার সামকন রাখব। ফেন্তু অনয হেউ হিযা েরকল আমার 

আত্মমযথাদাকবাকয আ াি লাগকব”।  

সম্মাফনি ভ্াইকয়রা!  

বংশীয় এবং দলীয় সম্পেথ খুব নাযুে। ফনকজর দকলর হোন হনিার সাকথ দকলর 

হোন সদকসযর মিফবকরায থােকি পাকর - হোন এে পযথাকয় হস িাকে খারাবও 

মকন েরকি পাকর। ফেন্তু দকলর বাফহকরর হেউ ওই হনিার নাকম হোন খারাপ েথা 

বলকল িার দলীয় অনুভ্ূফি হজকগ উকি। ফবকশষ েকর দলফট যখন িীনী দল হয় 

িখন অনুভ্ূফিও িীব্র হয়। িাই এই নাজুেিার প্রফি লক্ষয রাখা জরুফর।  

এই িীনী দকলর মকযয ভ্াকলা মানুষও আকছ। িারা িাকদর হনিাকদর ভ্াকলাবাকস 

হনিাকদর দুফনয়া পূজার োরকণ নয়, বরং হনিাকদর িীনী হখদমকির োরকণ বা 

িীনী হখদমকির ওয়াদার োরকণ। সুিরাং এই হনিাকদরকে োকির িকিায়া ফদকয় 

আমরা েীভ্াকব যারণা েরকি পাফর হয, িার দকলর হলাকেরা আমাকদর েথা 

শুনকব? আর িাকদরকে োকির িকিায়া হদয়ার িারা অনয িীনদার ও 

জনসাযারণকে হমাকটও প্রভ্াফবি েরা যায় না।  



 

সুিরাং আপফন যফদ িান হয, িাকদর এই হরাকগর ফিফেৎসা েরকবন, িাকদরকে 

গণিকন্ত্রর েুিুফর হবাঝাকবন, িাকদরকে দাওয়াি ফদকয় নববী মানহাকজ ফনকয় 

আসকবন, িাকদরকে এই খারাপ পথ হথকে ফিরাকবন, িাহকল ফসরাকির অনুসরণ 

েরুন। োকজর সমাকলািনা েরুন। োকরা নাম উকল্লখ বযিীি, োউকে োকির 

িকিায়া হদয়া বযিীি গণিকন্ত্রর ভ্রান্ত হওয়ার দফললাফদ বণথনা েরুন।  

মানষু িাকদর েথা মানকব না, আমাকদর েথা মানকব?  

লাল মসফজদ ট্র্াকজফ র পর যখন সব মুজাফহদরা দুিঃফখি ও মনেকি ফছকলা, িখন 

আমাকদর ফমফ য়ার সাকথ সম্পৃি ফেছু ভ্াই পাফেস্তাকনর এে বড় মুিফি সাকহকবর 

িকটা হনফিবািেভ্াকব প্রোশ েকরফছল। মুিফি সাকহবকে োকির (নাউজুফবল্লাহ) 

িকিায়া হদয়া হয়ফন, ভ্দ্র ভ্াষায় ফেছু সমাকলািনা েরা হকয়ফছল।  

শায়খ আবু ইয়াহইয়া রফহমাহুল্লাহকে আফম এই ফভ্ফ ওফট হদখালাম। ফিফন অসন্তুি 

হকয় বলকলন, ‘এই ছফব হেন লাফগকয়কছ’?  

আফম বললাম, ‘মুিফি সাকহব লাল মসফজকদর বযাপাকর এই মিামি হপশ 

েকরকছন। িাছাড়া ফিফন এই েকরকছন, হসই েকরকছন ইিযাফদ’।  

ফিফন বলকলন, ‘আপনাকদর এই োজ সম্পূণথ ভ্ুল’। িারপর ফিফন বলকলন, ‘এই 

মুিফি সাকহকবর েি ভ্ি আকছ? েি মানুষ িার জুমায় উপফস্থি হয়? স্পিি 

লাকখা মানুষ িাকে ফনকজকদর মুরুফি মকন েকর। আর আপনার আমার েথা 

হশানার হলাে েিজন? েিজন মানুষ আমাকদর বলার িারা এই মুিফি সাকহবকে 

খারাপ বলকব? আর েিজন মানুষ িার বলার িারা আমাকদরকে খারাপ বলকব?    

সাযারণ িীনদার জনগণ আপনার িােওয়া, ফজহাদ, ইলম সম্পকেথ ফেছুই জাকন 

না। আপফন হে, আপনার মযথাদা েী, িাও জাকন না। ফেন্তু আপফন যখন এমন 

প্রফসদ্ধ বযফিকে খারাপ বলকবন যাকে িারা সম্মান েকর, িাহকল শুযু আপনার 

বলার িারা িারা িাকে হেন খারাপ বলা শুরু েরকব? এরপর যফদ ওই মুিফি 

সাকহব আপনাকদরকে খাকরফজ বকল িাহকল িারা হেন আপনাকে খাকরফজ বলকব 

না? হলাকেরা আপনাকদর মাযযকম িাকদরকে হিকন না, বরং িাকদরকে ফদকয় 

আপনাকদরকে হিকন। সুিরাং িারা আপনাকদর বযাপাকর যা বলকব হলাকেরা িাই 

হমকন হনকব’।    



 

িারপর শায়খ িীনী রাজননফিে হনিাকদর বযাপাকর ফদে-ফনকদথশনা ফদকয় বকলন, 

‘জনসাযারকণর োকছ প্রফসদ্ধ এমন হনিাকদর নাম উকল্লখ েকর বা ছফব ফদকয় হোন 

সমাকলািনা, হদাষাকরাপ েরা যাকব না। যফদ হোন োরকণ ছফব প্রোশ েরকিই হয়, 

িাহকল হোন প্রোর িাট্টা-ফবদ্রূপ ছাড়াই, যি েম ফিি শব্দ বযবহার েরা যায় 

িিই ভ্াকলা। িারপর েথার ভ্ফঙ্গকি হোন হগাস্বা প্রোশ না েরা বরং 

েলযাণোফমিা, সহানুভ্ূফির প্রোশ থাো উফিৎ’।   

িারপর আফম শায়খকে ফজজ্ঞাসা েরলাম, ‘িাহকল গণিকন্ত্রর েুিুফর এবং 

গণিাফন্ত্রে পদ্ধফির হগামরাফহ েীভ্াকব বণথনা েরা হকব? েীভ্াকব মানুকষর োকছ 

এই হগামরাফহ স্পি হকব’?   

শায়খ বলকলন: ‘গণিন্ত্র ফবষয়টাকে স্পিভ্াকব েুির বলকব, ইসলাফম গণিন্ত্র 

নাকমর পফরভ্াষাকে স্পিভ্াকব বাফিল বকল হ াষণা েরকব। দফলল প্রমাকণর মাযযকম 

এই ফিন্তা-হিিনার অসারিা প্রমাণ েরকব। বলকব, এই দরজায় প্রকবশ েরকল 

েুিুফর শাসনবযবস্থা শফিশালী হয়। এটা বাড়াবাফড়, গুনাকহর োজ। ফেন্তু এই 

সমাকলািনায় হনিাকদরকে োকির বলকব না। হনিাকদর ছফব লাফগকয় িাট্টা ফবদ্রূপ 

েরা যাকব না। ফনকজকদরকে ভ্াকলা এবং িাকদরকে খারাপ ফহকসকব প্রোশ েরকব 

না। িাকদর সাকথ যফদ েকিার আিরণ, িাট্টামূলে েথাবািথা বলা হয়, িাহকল 

িাকদর অনুসারীরা স্বজনপ্রীফিকি পকড় যাকব। আপনাকদর েথায় োন হদকব না 

এবং িাকদর ফবকরাফযিা শত্রুিায় পফরণি হকব।” 

ফজহাকদর দাঈ ভ্াইকয়রা! 

এ সমস্ত দল ও বযফিবকগথর সাকথ দফলল-প্রমাকণর সাহাকযয ও দরদ-বযথা সহোকর 

মিফবকরায হহাে। িাকদর প্রমাণাফদ, োকজর পদ্ধফিরও খিন হহাে। ফেন্তু এই 

সমাকলািনা িােফিকরর ভ্ফঙ্গকি না হহাে; বরং দরকদর সাকথ বুঝাকনার জনয 

হহাে। িাছাড়া আকরা এেফট ফবষয় হকলা, হযই িীনদাররা আমাকদর ফবকরাফযিা 

েকর, িাকদর ফনয়কির ওপর আ াি েরকবা না। শুযু িাকদর োজ ও আমকলর 

সাকথ মিফবকরায েরকবা।   

আকরেফট সূক্ষ্ম ফবষয় হকলা, হোন বযফিকে যফদ আপফন খারাপ মকন েকরন, ফেন্তু 

আপনার হরািারা িাকে ভ্াকলা মকন েকর এবং িীকনর খাকদম মকন েকর, িাহকল 

আপনার খারাপ বলার িারা, োকির িকিায়া িারা আপনার েথা আপনার 



 

হরািারা েখনও মানকব না। িাকে খারাপ না বকল িার খারাপ োজকে খারাপ 

বলুন। দফলল-প্রমাণ, দরদ-বযথা ও ফবনকয়র সাকথ ওই ফবষয়ফট খারাপ হওয়া 

প্রমাফণি েরুন। িাহকল হরািারাই িাকে খারাপ বলা শুরু েরকব, িার খারাফবর 

ফবকরাফযিা েরকব।  

ইন্টারকনকট ফজহাকদর দাওয়াি   

ইন্টারকনট আযুফনে যুকগর এমন এে হিিনা, যার ভ্য়াবহিা প্রোকশর জনয 

হিিনা শব্দও যকথি নয়। হমাবাইকলর ফিকন আঙ্গুকলর েকয়েফট স্পশথ অকনে 

মজার। ফেন্তু এটা এমন ভ্য়ানে এে খাদ, যার প্রশস্তিা ও গভ্ীরিার হোন 

সীমাকরখা হনই। ইন্টারকনকটর এই সয়লাকবর োরকণ প্রবৃফত্তর িাফহদা ও (িীকনর 

বযাপাকর) সংশয় অকনে হবফশ হবকড়কছ। এখন মানুকষর মন মফস্তষ্ক স্বাযীনভ্াকব 

োজ েকর না। বরং েফম্পউটার বা হমাবাইকলর ফিন এখন মানুকষর মন মফস্তস্ককে 

পফরিালনা েকর।  

এই ইন্টারকনট েি জীবনকে লাগািার ফিন্তায় মগ্ন েকর ফদকয়কছ, আর েি 

প্রবৃফত্তকে সীমাহীন ফপপাসায় ফলপ্ত েকর ফদকয়কছ িার হোন ইয়ত্তা হনই। েি 

হিভ্াগার জীবনকে এই অজগকরর সাকথ বেুত্বই হশষ েকর ফদকয়কছ। মানব 

ইফিহাকস শয়িান সম্ভবি এমন সহজ আর হোন হিিনার উপায় হবর েরকি 

পাকর ফন। আজ ইন্টারকনকটর মাযযকম শয়িান যা অজথন েরকি পারকছ ইফিপূকবথ 

এি সহকজ এি অজথন েরকি পাকরফন। শয়িান এখন খুব সহকজই মানুষকে 

ফনকজর শয়িাফনর জাকল িাাঁফসকয় ক্ষফি ও ধ্বংকসর অেোর গকিথ হিকল ফদকচ্ছ।  

এিফেছু সকেও এই ভ্য়ানে হিিনা ফেছু ফেছু োরকণ িীন ও ফজহাকদর এেফট 

মাযযম হকয় দাাঁফড়কয়কছ। আর হযকহিু মন-মফস্তষ্ককে প্রভ্াফবি েরার জনয এফট 

এেফট সহজ মাযযম, িাই সিলিার ফদকে আহ্বানোরী দাঈগণও ফনরুপায় হকয় 

এটাকে বযবহার েকরন।  

বিথমাকন যুবেকদর এেফট হরফণ ইন্টারকনকট দাওয়াি হপকয়ই ফজহাফদ আকদালকন 

শফরে হকচ্ছ। ফজহাকদর ময়দাকনও ফেছু সংখযে মুজাফহদ হনকটর সাকথ যুি থাকেন। 

এজনয ফজহাফদ মানহাকজর োজও এেটা স্তর পযথন্ত হনকটই হকচ্ছ।  

বাস্তকব হনকটর এই দাওয়াফি োজ িারা ‘সবথাত্মেভ্াকব ফজহাফদ আকদালকনর খুব 

হবফশ উপোর হকচ্ছ’ িা নয়। িায়দা হিা িখন হকব যখন এই দাওয়াফি োকজ 



 

ফলপ্ত ভ্াইকয়রা, বাড়াবাফড় ছাড়াছাফড় হথকে মুি হথকে, দাওয়াকির শরয়ী আদব 

রক্ষা েকর দাওয়াি প্রদান েরকবন। যফদ দাওয়াি গুলুকি আক্রান্ত হয়, দাওয়াকির 

মূলফভ্ফত্ত যফদ জ্ঞান, ফবকবকের ফবপরীকি শুযু জযবা ও ভ্াসাভ্াসা েথা হয়, যফদ 

ফজহাকদর দাওয়াকির নাকম এমন শফরয়ি বফহভ্ূথি পন্থা অবলম্বন েরা হয় যাকি 

মানুষ আকরা দূকর সকর যায় -িাহকল এর িারা শুযু ফজহাফদ দাওয়ািই নি হয় না, 

বরং এই দাওয়াি ফজহাফদ আকদালন নি হওয়ার বড় এেফট োরণ হকয় দাাঁড়ায়। 

ফনেট অিীকি প্রকিযে িক্ষুষ্মানই হদকখকছ, আইএকসর খাকরজী হগািী তিফর েরা, 

যুবেকদরকে বাড়াবাফড়র অেোকর ফনকক্ষপ েরা এবং শফরয়িবফহভ্ূথি দাওয়াকির 

হক্ষকত্র ইন্টারকনট অকনে বড় অবদান হরকখকছ। িকব হনকটর প্রিারণা 

সমফিগিভ্াকব দাওয়াকির এেফট হমজাজ সৃফি েকর। ফেন্তু দাওয়াকির এই হমজাজ 

যফদ হবআদফবর সাকথ হয় এবং এর পদ্ধফি যফদ অশালীন ও শফরয়িবফহভ্ূথি হয়, 

িাহকল িা িীকনর দাওয়াি ও মুজাফহদকদর এি ক্ষফি েকর, যা িীকনর দুশমনরাও 

েরকি পাকর না।  

র যাকের ফরকপাটথ 

দশ-বার বছর পূকবথ আকমফরোর ‘RAND Corporation’ এর এেফট ফরকপাকটথ 

বলা হকয়কছ: হজার-জবরদফস্ত েকর ফজহাফদ আকদালনকে ধ্বংস েরা েিের। এই 

আকদালন আমাকদর বাযা-ফবপফত্ত সকেও উন্নফি লাভ্ েরকছ। এই হরাি িখনই 

বে হকব  যখন ফজহাফদ আকদালকন এমন ফিন্তা লাফলি হকব এবং ফজহাকদর সাকথ 

সম্পৃি বযফিরা এমন োজ েরা শুরু েরকব, যাকি ‘ফজহাদ’ ফনকজ ফনকজই  ৃফণি 

হকয় যায় এবং ফজহাকদর প্রফি মানুকষর আেষথণ হশষ হকয় যায়। ফরকপাটথ অনুযায়ী 

এটা িখনই হকি পাকর, যখন ফজহাফদ দকলর মাকঝ আমরা এমন বযফি িালাশ 

েরকবা, যারা সবথদা ফনকজকদরকে সফিে মকন েকর। মুসলমান জনসাযারণ এবং 

অনযানয িীনদারকদর সাকথ খুব শি আিরণ েকর এবং যারা িাকদর সাকথ এেটু 

ফিমি েকর িাকেই োকির িকিায়া হদয়। ফরকপাকটথর মকযয বলা হকয়কছ, ‘এই 

হমজাকজর যফদ উন্নফি েরা যায় িাহকল ফজহাফদ আকদালনকে ধ্বংস েরা, 

ফজহাফদকদর হাকি িার ফশেড় োটা এবং ফজহাকদর দাওয়ািকে ধ্বংস েরা 

আমাকদর জনয সহজ হকয় যাকব’। ফরকপাকটথ এটাও বলা হকয়কছ হয, এই যরকণর 

হলাে হনকটই পাওয়া সম্ভব। এবং িাকদরকে হনকটর মাযযকমই ফজহাফদকদর মকযয 

তিফর েরা সম্ভব।  



 

ইন্টারকনকটর ট্র্যাকজফ িঃ জযবা ও হিিনা গ্রহণ 

ইন্টারকনকটর ট্র্যাকজফ  হকলা; এখাকন ফজহাফদ হপইজ আপক টোরী, হট্র্ে 

িালনাোরী, দাওয়াি প্রদানোরী এবং েকমন্টোরী োকরারই আসল আেৃফি 

সাযারণি হদখা যায় না। হস িােওয়া, আখলাকের অফযোরী িীকনর দাঈ, 

মুজাফহদ? নাফে এসব হথকে মুি িীকনর দুশমন? িার আসল অবস্থা ইন্টারকনকট 

জানা যায় না বরং ফিকন যা হলখা থাকে, যা হদখা যায় িাই িার পফরিয় হকয় যায়। 

এখাকন হযকহিু ফনকজর পফরিয় হগাপন েরা সহজসাযয, িাই খুব সহকজ মানুকষর 

জযবা অজথন েরা যায়। আর িীকনর শত্রু বেু হসকজ িীনদার হলােকদর ক্ষফি েরা 

যায়।  

যফদ শরয়ী ইলম, ফজহাকদর বুঝ, হনেোর হলােকদর হসাহবি এবং িীনী 

আখলাকের েমফি থাকে, িকব এমন বযফি হযকোন সময় িাকদর জাকল হিাঁকস 

িীকনর শত্রুকদর ফিন্তাকে ফজহাকদর আসল হমজায মকন েরকি পাকর। ফবকশষ েকর 

যখন এই হলাে ফবশফট েথার মকযয পকনরফট সফিে বকল, আর পাাঁিফট েথা এমন 

বকল যা ফজহাকদর হরাখ পফরবিথন ও নবীনকদরকে গুলুর মকযয িাাঁসাকনার জনয 

বকল। িকল এই পাাঁিফট েথাই ওই পকনরফট েথাকে নি েকর হদয়। িীকনর দুশমন 

এই েথাগুকলা িারা হরািাকে হগামরাহ েকর হদয়। এজনয আমাকদর জনয জরুফর 

হকলা সফিে ফজহাদ ও গুলুোরীকদর মাকঝ পাথথকেযর ফবষয়গুকলা জানা।   

গুলেুারীকদর সাকথ এখকিলাকির োরণ 

এেফট গুরুত্বপূণথ ফবষয় আকছ, যফদ আমরা এেটু হসফদকে লক্ষ েফর িাহকল ফজহাফদ 

আকদালনকে গুলু িথা সীমালঙ্ঘন হথকে বাাঁিাকনা সম্ভব হকব। িা হকলা, 

গুলুোরীকদর সাকথ আমাকদর মিফবকরায উকেকশযর হক্ষকত্র নয়। িারাও েুিুফর 

শাসনবযবস্থা ধ্বংস েরা ও ইসলাম প্রফিিাকে লক্ষয বাফনকয়কছ। আমরাও িাকে 

লক্ষয মকন েফর। মিফবকরায লক্ষয ও উকেশয ফনকয় নয়, মিফবকরায হকলা লকক্ষয 

হপৌাঁছার রাস্তা ফনকয়।   

গুলুআক্রান্ত বযফিরাও আসকল উকেশযকেই উকেশয বকল। ফেন্তু দাওয়াকির পদ্ধফি 

েী হকব? িা ফনকয় হকলা মিফবকরায। গুলু আক্রান্ত বযফিরা শফরয়ি প্রফিিার জনয, 

লকক্ষয হপৌাঁছার জনয হযই পদ্ধফি অবলম্বন েকর িা শফরয়ি বফহভ্ূথি এবং ফজহাফদ 

আকদালনকে ধ্বংসোরী পদ্ধফি। শুযু িাই নয় বরং িা ফজহাকদর দাওয়াকির জনয 



 

অিযন্ত ক্ষফিের। এফট এেফট আলাদা ফবষয় হয, হেউ হেউ োকজর পদ্ধফিকি 

মিফবকরায থাোর োরকণ লক্ষয িথা শফরয়ি প্রফিিার ফবষয়ফটর হক্ষকত্রও এেমি 

হয় না। অথথাৎ একক্ষকত্র েখকনা েখকনা উকেশযও পফরবিথন হকয় যায়।  

এই যরকণর বযফিরা ফনকজকদর েম বুকঝর োরকণ শফরয়ি প্রফিিার পদ্ধফির 

মকযযও বাড়াবাফড়র ফশোর হয়। ফেন্তু বলার হক্ষকত্র িারা ও আমরা শফরয়ি প্রফিিা 

ও িীকনর ফবজয় উকেশয বযি েকর থাফে। সুিরাং ইন্টারকনকটর পািেগণ এবং 

ফজহাকদর মুফহফিন েুিুফর হনযামকে ভ্াকলা মদ বলা, মুজাফহদকদর সমথথন েরা 

এবং ‘হয়কিা শফরয়ি নয়কিা শাহাদাি” এই হলাগানকে হক্ক যািাকয়র মাপোফি 

ফহকসকব হমাকটও যকথি মকন েরকবন না।  

েুিুফর শাসনবযবস্থার পিন ও শফরয়ি প্রফিিাই আসল ফবষয়, এটা সিয। এই 

আসল ফবষয় হযমন গুরুত্বপূণথ হিমফন িার োকজর পদ্ধফিও সমান গুরুত্বপূণথ। এই 

দাওয়াি ও ফেিাকলর মাকঝ েী জাকয়য েী নাজাকয়য, িা হখয়াল েকর হদখকি 

হকব। েী োজ েরকল উকেশয পযথন্ত হপৌাঁছার রাস্তা সংফক্ষপ্ত হকয় যায়, আর হোন 

োজ েরকল উকেকশযর পথ দী থ হকয় যায়, হসটা ফবকলষণ েরকি হকব। দাওয়াকির 

হোন পদ্ধফি ফজহাকদর উপোর েকর আর হোন পদ্ধফি ফজহাকদর ক্ষফি েকর, 

এটার ওপর গকবষণা েরকি হকব। আর এ সমস্ত ফবষয়গুকলাই মিফবকরাকযর োরণ 

হকয় দাাঁড়ায়। আর এর মাকঝই ফজহাফদ আকদালকনর সিলিা ও বযথথিা ফনফহি।  

আমাকদর মকন রাখকি হকব হয, োকজর পদ্ধফির এই পাথথেয িারাই আসল নেল 

হিনা যায়। ফেন্তু যফদ এফদকে হখয়াল না েরা হয় বরং হয-ই ফজহাকদর েথা বকল 

িাকেই যফদ ফনকজকদর সির সঙ্গী, ফজহাকদর তসফনে মকন েরা শুরু েফর, িাহকল 

আমাকদর মকন রাখকি হকব হয, ফজহাকদর ইফিহাকস অকনেবার এমন হকয়কছ হয, 

ফজহাকদর দাওয়ািই ফজহাফদ আকদালকনর ক্ষফির োরণ হকয় দাাঁফড়কয়কছ। এজনয 

খুবই জরুফর ফবষয় হকলা, আমরা ফজহাকদর বেু হসকজ থাো শত্রুকদর হথকে ফজহাফদ 

আকদালনকে হহিাযি েরকবা। আর িাকদর হমাোকবলায় আমাকদর ফভ্িরগি 

ফনরাপত্তা হজারদার েরকবা।  

অভ্যন্তরীণ  ফনরাপত্তা 

আমাকদর ফনেট হগাকয়দা ও শত্রুকদর অকস্ত্রর হমাোকবলা েরার একন্তযাম আকছ। 

ফেন্তু ফজহাফদ আকদালনকে সফিে রাস্তা হথকে সরাকনার জনয হয ফছদ্র েরা হয় িা 



 

বে েরার হোন বযবস্থা হনই। যফদ শত্রু হোন মুজাফহদ বাফহনীর মাকঝ প্রকবশ েকর 

জীবন হশষ েরকি িায়, িাহকল সম্ভাবনা আকছ হস হগ্রিিার হকব। োরণ এ 

উকেকশয হগাকয়দা ও ফনরাপত্তা বাফহনী ফনকয়াফজি আকছ। ফেন্তু ফিন্তাগি সমসযা 

দূরীেরকণ হোন মজবুি বযবস্থা হনই।  

অথি বাস্তবিা হকলা ফিন্তা হিিনা ধ্বংস েরাই হকলা হবফশ ভ্য়ানে। োরণ মানুষ 

ফিফের ও আমকলর নাম। আর আমল ফিফেকরর অনুগামী হয়। যফদ ফিফের সফিে 

হয় িাহকল আমলও উপোরী হকব। আর যফদ ফিফের সফিে না হয় এবং ফনকজর 

লাভ্ ক্ষফির মানদি নি হকয় যায় িকব হযই ফজফনস ফজহাকদর জনয উপোরী িা 

এই বযফির োকছ খারাপ মকন হকব। আর হযটা ফজহাকদর জনয খারাপ, হসটাই িার 

োকছ ভ্াকলা লাগকব। এমন যখন হকব িখন আসকল ফনকজর হাকি ফনকজকে ধ্বংস 

েরা হকব। আর এ অবস্থায় আকদালনকে ধ্বংস েরার জনয হোন বুঝমান 

শফিশালী শত্রুরও প্রকয়াজন হকব না। শত্রু হিা দূকর বকস ফনকজর হাকি ফজহাফদ 

আকদালন ধ্বংস হওয়ার িামাশা হদখকব। 

সুিরাং একক্ষকত্র এমন ফনরাপত্তা ও বযবস্থাপনা থাো দরোর, যাকি েকর হোন 

বযফি আকলম বা দাঈ হসকজ ফজহাদ ধ্বংসোরী ফিন্তা হিিনা ফজহাফদকদর মাকঝ 

ছড়াকি না পাকর। িখনই িাকদর রাস্তা স্বয়ংফক্রয়ভ্াকব বে হকয় যাকব। এই দৃফিকোণ 

হথকে যািাই- বাছাই েরার জনয শুযুমাত্র এিটুেুই যকথি নয় হয, হে েি পফরমাণ 

ফজহাকদর েথা বকল, বা েিটুেু েুিুফর শাসন বযবস্থার ফবরুকদ্ধ বকল, বা েিটুে ু

মারা ও মরার ওপর উিুদ্ধ েকর। যফদ হোন বযফি এর সবগুকলা েকর, ফেন্তু এমন 

লকক্ষযর েথা বকল যা সম্পূণথ শফরয়ি বফহভ্ূথি, অথবা ফজহাকদর আকদালকনর জনয 

খুব ক্ষফিের, িাহকল ফে এই হলাকের ফিন্তা-ফিফের ছড়াকনার অনুমফি থাো 

উফিৎ?  

এই বযফির জনয ফনকজর ফিন্তা-হিিনার ওপর আমল েরা বা েরাকনার সুকযাগ ফে 

থাো উফিৎ, যফদও হস ফজহাকদর েথা বকল? ফজহাকদর ইফিহাস সাক্ষী, এসমস্ত 

ফিন্তা-হিিনা মুজাফহদকদর জনয শত্রুকদর অস্ত্র হথকেও হবফশ ক্ষফিের। এসমস্ত 

বযফিকদর ওপর যফদ এমন পাবফদ না লাগাকনা হয় িাহকল িারা এমন ক্ষফি েরকব 

যা প্রোশয শত্রুরাও েরকি পাকর না।  



 

বাস্তবিা হকলা, ফজহাদর মকযয হেপন্থী হওয়ার জনয শুযুমাত্র এই এেফট আলামিই 

যকথি নয় হয, হস শফরয়কি হিযা জাকয়য এমন বযফিকদর হিযা েরকি উিুদ্ধ েকর। 

এফট এেফট আলামি অবশযই ফেন্তু এফট হমাকটও যকথি নয়।  

বরং আহকল হকের বড় এেফট আলামি হকলা ওই সমস্ত বযফিকদরকে হিযা েরা 

হথকে বাযা হদয়া, যাকদরকে হিযা েরা শফরয়ি ও ফজহাকদর দৃফিকোণ হথকে ভ্ুল। 

যফদ হোন বযফি বাফিল শাসনবযবস্থার রক্ষেকদর ও োকিরকদর হিযা েরার প্রফি 

উিুদ্ধ েকর, সাকথ সাকথ মুসলমানকদরকেও হিযার রাস্তা হদখায়, িাহকল এটা 

অবশযই ফিন্তাগি ফছদ্র যার িারা সবথদা োকিররা লাভ্বান হকয়কছ আর মুসলমানরা 

ক্ষফিগ্রস্ত হকয়কছ। এই অবস্থা দাওয়াকির পদ্ধফির হক্ষকত্রও। যফদ হেউ এমন 

পদ্ধফিকি দাওয়াি হদয় যা শফরয়িবফহভ্ুথি, িাহকল িা বে েরা জরুফর। এজনযও 

আমাকদর পুকরাপুফর বযবস্থাপনা থাো জরুফর। সারেথা হকলা এমন োযথক্রম বে 

েরা ছাড়া ফজহাকদর দাওয়াি েখনও উন্নফি লাভ্ েরকব না এবং ফজহাফদ 

আকদালন েখনও শফিশালী হকব না।  

ইন্টারকনকটর ষড়যন্ত্র এবং ফজহাদ ও মুজাফহদীকনর হহিাযকির 

গুরুত্ব ও পারস্পফরে সম্পেথ  

মুজাফহদ ও ফজহাকদর মানহাকজর হহিাযি ও শফিশালী েরা দুফট আলাদা 

গুরুত্বপূণথ ফবষয়। দুফটর হোন এেফটর বযাপাকর অবকহলা অপূরণীয় ক্ষফির োরণ। 

বাস্তবিা হকলা, ফজহাকদর মানহাকজর হহিাযি মুজাফহদকদর হহিাযি হথকেও 

হবফশ গুরুত্বপূণথ। োরণ মুজাফহদকদর হদৌড়-ঝাপ, েুরবাফনর উকেশযই হকলা হকের 

দাওয়াি ও পয়গাম ফবজয়ী হহাে। ফেন্তু মানহাজ যফদ খারাপ হয়, সিকরর রাস্তা 

যফদ ভ্ুল হকয় যায়, িখন মুসাফির যিই উেীপনা ও ইখলাকসর সাকথ পথ িলুে, 

হস েখনও মনফযকল হপৌাঁছকি পারকব না।  

পূকবথ উকল্লখ েকরফছ হয, এ অবস্থায় দাওয়াি ফনকজ ফনকজ ধ্বংস হকয় যায় এবং 

আকদালন ফনকজর েমথীকদর িারাই বরবাদ হকয় যায়। আর যফদ মানহাজ সহীহ হয় 

িাহকল িা িখনই সিল হয় যখন িার েমথীরা শফিশালী হয় এবং সমু্মখসমকরও 

ফবজয়ী হয়। সুিরাং মুজাফহদ ও ফজহাকদর মানহাজ রক্ষা ও শফিশালী েরা, 

উভ্য়ফটই জরুফর এবং এেফট আকরেফটর সাকথ সম্পৃি।  



 

িীকনর দুশমনকদর যুদ্ধ এই দুই ময়দাকনই িালু আকছ। িারা ফজহাকদর ময়দাকন 

মুজাফহদকদর ফবরুকদ্ধ যুকদ্ধ ফলপ্ত। ফবফভ্ন্ন পন্থায় িাকদরকে হিযা েরা, বদী েরা 

এবং িাকদর বস্তুগি ক্ষফি েরার হিিায় ফলপ্ত। অনযফদকে িারা ফজহাকদর মানহাজ 

নি েরা ও ফজহাফদ োকিলার হমাড়  ুফরকয় হদয়ার জনয ফবফভ্ন্ন িালবাফজ েরকছ। 

িারা এই উকেকশয ইন্টারকনটও বযবহার েকর। সুিরাং ইন্টারকনট বযবহারোরী 

ভ্াইকদর দুশমকনর এই দুই হামলার পদ্ধফি জানা এবং িা হথকে সিেথ থাো 

জরুফর।  

আসল-নেল ফিফিিেরণ 

সব ময়দাকনই আসল নেকলর ফমরণ থাকে। বাজাকরর মকযয আসল ফজফনস হশষ 

েরার জনয নেল ফজফনসফট পফরফিি েরাকনা হয়। ফবফভ্ন্নভ্াকব নেকলর খুব প্রিার 

েরা হয়। হে বাফিকলর এই লড়াইকয়ও বাফিল এই পদ্ধফি গ্রহণ েকরকছ।  

এফট হিা স্পি হয, বাফিল হকের দাওয়ািকে বে েরকি পাকর না, ফেন্তু যফদ 

বাফিল হকের ফবজ্ঞাপনিলে ও নামিলে সহোকর উপফস্থি হয়, িাহকল হকের 

ফেছ ুনা ফেছ ুক্ষফি হয়। আকমফরোর ‘RAND Corporation’ এর পক্ষ হথকে 

বলা হকয়ফছল, যফদ মুসফলমরা হমাল্লা উমর দাাঁড় েরায়, িাহকল আমাকদর হমাল্লা 

হব্র ফল (নেল হমাল্লা) দাাঁড় েরাকনা উফিৎ।  

এজনয আকমফরোর ওই সমস্ত বযফির প্রফি ফবকশষ দৃফি থাকে, যারা বাফহযেভ্াকব 

হকের দাওয়াি হদয়, ফেন্তু ফভ্িকর ফভ্িকর িারা মানুষকে হে হথকে দূকর সফরকয় 

রাখকি িায়। হযকহিু আল্লাহ মানুকষর স্বভ্াকব হকের প্রফি আেষথণ হরকখকছন (যফদ 

অন্তর নি না হকয় থাকে) এজনয বাফিল শুযু বাফিল হবকশ, বাফিল ফশকরানাকম 

হকের পকথ বাযা হকয় দাাঁড়াকি পাকর না। হস হয়ি স্বভ্াব-প্রেৃফি নি েকর ফদকি 

পাকর। িকল ফহকরাইন ও ফবষকে মকহৌষয মকন েকর হসবন েকর। অথবা অনয হোন 

পদ্ধফিকি হযাাঁোর আরয় হনয়, আর ফনকজকদর বাফিকলর ওপর হকের ফশকরানাম 

লাফগকয় হলােকদরকে হকের নাকম হগামরাহ েকর।   

হনকটর জগকি উভ্য় োজই হয়। এেফদকে স্বভ্াব নি েরার খুব হিিা হকচ্ছ, 

অনযফদকে ফজহাফদ আকদালকনর ফবরুকদ্ধ হযাাঁোবাফজর জাল ফবছাকনা হকচ্ছ। ভ্ুল 

ফিন্তা-হিিনা ও আমলকে সফিে ফহকসকব খুব প্রিার েরা হকচ্ছ। হক্ব পছদোরী 

বযফিকদর সামকন হগামরাহীর রাস্তাকে সফিে বকল হদখাকনা হকচ্ছ। এ অবস্থায় 



 

মনফযকল মােসুকদ হপৌাঁছকি আগ্রহী বযফি, যার জযবার সাকথ প্রকয়াজনীয় হুশ হনই, 

সফিে ইলম অজথকন আগ্রহী নয়, হস হযাাঁোর ফশোর হয়। এই েপালকপাড়া 

ফজহাকদর নাকম ফনকজও ধ্বংস হয়, হসই সাকথ ফজহাফদ োকিলারও বদনাকমর োরণ 

হয়। এ অবস্থায় শুযু ওই বযফিই হশষ পযথন্ত ফটকে থাকে, হয ফজহাকদর জযবার 

সাকথ ফজহাকদর বুঝ এবং হুশ ফিে রাকখ। এই হসৌভ্াগযবান বযফি শফরয়কির 

ইলকমর বাফি হাকি হনয়, িারপর পূবথবিথী মুজাফহদকদর হদখাকনা রাস্তায় িলকি 

থাকে। 

 

সিেথীেরণ 

ফজহাকদর রাস্তা অফিক্রমোরী মুজাফহদকদরকে এখাকন এেফট সমসযা ও শত্রুকদর 

এেফট ফনেৃি িাল সম্পকেথ সিেথ েরা জরুফর মকন েরফছ। িকব িার আকগ এেফট 

েথা স্মরণ েফরকয় ফদকি িাই, িা হকলা ফজহাকদর রাস্তা তযযথ ও সংেকল্পর রাস্তা। এ 

রাস্তা োাঁটায় ভ্রা, িবুও এ রাস্তায় হশষ পযথন্ত িলকি হয়; োরণ এফট জান্নাকির 

রাস্তা। এ পকথ িলা ইচ্ছাযীন নয়, বরং বিথমান সমকয়র সবকিকয় গুরুত্বপূণথ িরয 

হল, এ রাস্তায় িলা।   

আপনারা জাকনন হয, এ রাস্তায় িলা েখনও সহজ ফছল না। এোরকণই প্রথম 

হথকেই মুফমন ও মুনাফিকের মাকঝ পাথথেয েকর আসকছ। এ অবস্থায় হয বাস্তফবে 

পকক্ষই আকখরািকে িায়, হয সফিযোকরই আল্লাহকে ভ্াকলাবাকস, হয উম্মকির 

এই দুদথশায় আসকলই বযফথি, হস এই রাস্তায় পাহাকড়র মকিা েফিন সমসযাকেও 

হাফসমুকখ বরণ েকর হনয়। হস ফজহাদ হথকে ফবফচ্ছন্ন হকয় ফনরাপদ ফজকদগী গ্রহণ 

েরাকে আযাব মকন েকর।  

হস হবাকঝ হয, এখানোর হদৌড়-ঝাপ, হিিা-প্রকিিা, েি-মফসবি, হপকরশাফন, 

মারফপট, বদীত্ব, অনাহার, হদশান্তর এবং মৃিুয সবই (আযর ও সাওয়াকবর) 

মাইলিলে। িাই িারা এসব ফবপদ হদকখ  াবড়ায় না। অস্ত্র হরকখ হদয় না, ভ্ীি 

হয় না; বরং ফবপদাপকদর সামকন পাহাকড়র মকিা দাাঁফড়কয় থাকে। আল্লাহর োকছ 

িাওফিে হিকয় ফবপকদর এই পাহাড় হেকট ফনকজর জনয জান্নাকির রাস্তা তিফর 

েকর। হস জাকন আকখরাকির পফথে িীকনর দুশমকনর শফি হদকখ ভ্ীি হয় না। 

িাকদর হযাাঁোপূণথ িালবাফজ ও ষড়যন্ত্র হদকখ মন খারাপ েকর না। হস হবাকঝ, হে 



 

রাস্তার হাফিয়ার হকলা িােওয়া ও সবর। এই দুফট ফজফনস যফদ থাকে িাহকল 

বাফিকলর সমস্ত ষড়যন্ত্র, িালবাফজ যূফলসাৎ হকয় যাকব। আর আল্লাহ িার বাদাকে 

এই মহাসড়কে িলার িাওফিে দান েকরন। এবং িাকে জান্নাকি ফনকয় যান।  

সিেথীেরণ হকলা- 

হকের রাস্তায় বাফিকলর পক্ষ হথকে এেফট বাযা হকলা িাকদর হযাাঁো। এটা এমন 

এেটা িাল, যা বাফিল ফনকজর শফি হশষ হকয় হগকল এবং সমস্ত মাযযম অকেকজা 

হকয় হগকল বযবহার েকর। সব শফি হশষ হকয় হগকল হযাাঁোবাফজর জাল ফবছায়। 

িাকদর হযাাঁোর এেফট হকলা িাকদর ফেছু হগালাম মুজাফহদ, দাঈ হসকজ 

ইন্টারকনকটর পকথ মুখফলস মুজাফহদ পযথন্ত হপৌাঁকছ এবং িাকে িাাঁফসকয় হজকল বদী 

েকর। এই জাল হিা মােড়সার জাকলর মকিা দুবথল, ফেন্তু মুজাফহদকদর গািলফির 

োরকণ অকনে সময় িা ভ্য়ানে হকয় উকি।   

দুশমকনর এই সম্ভাবয িাল যফদ আকগই হবাঝা যায়, িাহকল এর হমাোকবলা েরা 

খুবই সহজ। দুশমন একক্ষকত্রও বযথথ হকব। ফেন্তু এই যরকণর িাল সম্পকেথ যফদ হোন 

যারণাই না থাকে, িাহকল হযই ফজহাকদর েথা বলকব িাকেই সফিযোকরর মুজাফহদ 

মকন হকি থােকব। আর এভ্াকবই আমরা ফনজ পাকয় হহাঁকট জাকল আবদ্ধ হব। 

আরব হহাে বা আফিো, আকমফরো, ইউকরাপ হহাে বা ভ্ারি উপমহাকদশ হহাে 

সব জায়গায়ই িীকনর দুশমনরা এই িালবফজ েরকছ। সুিরাং িাকদরকে হিনা এবং 

ফিফিি েরা জরুফর।  

আমরা ইন্টারকনকট একক্ষকত্র দুই যরকণর িযাকলকের মুকখামুফখ হই। আমাকদর পািে 

ও সম্পৃি বযফিকদরকে উভ্য় িযাকলে গ্রহণ েরার জনয তিফর েরা জরুফর।   

এেফট িযাকলে হকলা, সহীহ ফজহাফদ মানহাজকে হবাঝা, শুযু িাকেই গ্রহণ েরা 

এবং িাকিই অগ্রসর হওয়া।  

ফিিীয় িযাকলে হকলা, হগাকয়দাকদর অপিৎপরিা হথকে বাাঁিা এবং শুযু আসল 

মুজাফহদকদর সাকথ সম্পৃি থাো।  

ইন্টারকনট ও িার বাফহকর আমাকদর এই িযাকলকের সাকথ যফদ সংগ্রাম েরকি হয়, 

আর আমরা ফজহাকদর ফবরুকদ্ধ ষড়যকন্ত্রর হমাোকবলা েরা আমাকদর বুফনয়াফদ 

দাওয়াকির অংশ না বানাই, িাহকল িা হকব ওই বযফির মি হয খরকরািা নদীকি 



 

ঝাাঁপ ফদকলা ফেন্তু সািাকরর হোন খবর হনই। আল্লাহ আমাকদরকে এ ময়দাকনর 

হাফিয়ার গ্রহণ েরার হিৌফিে দান েরুন, আমীন।    

ফনরাপত্তার জুজবুফুড় ও ফজহাকদর দাঈকদর েরণীয়  

িীকনর দুশমনকদর িাফহদা হকলা যুবেরা হনকট সবযরকনর খারাপ ফজফনস হদখুে, 

সব অলীলিার গকিথ প্রকবশ েরুে, আল্লাহর সন্তুফি ও আসল জীবকনর পথ হদখায় 

এমন ফবষয় হথকে (িীকনর দাওয়াি ও ফজহাদ হথকে) দূকর থােুে। িাকদর হিিা 

হকলা হনকট এমন এে পফরকবশ তিফর েরা, যাকি ফজহাদ ফবষকয় হোন ফেছু 

হদখকলই যুবেকদর অন্তর োাঁপা শুরু হয় এবং এমন মকন েকর হয, এসব ফবষয় 

হদখকলই ফজহাকদর দুশমনরা িাকে উফিকয় ফনকয় গুম েকর হিলকব।  

দুশমন িাকদর এই িাফহদা ও হিিাকে হগাপন েকরফন। বরং িাকদর “RAND 

Corporation” িার ফরকপাকটথ উকল্লখ েকরকছ: হনকট ফনরাপত্তার এেফট হযাাঁয়া 

হিালা উফিৎ (ফজহাফদ ফবষয় হদখা ফরস্ক, হদখকলই যরকব এমন মানফসেিা সৃফি 

েরা)। এর িারা অফযোংশ মানুষ ফজহাফদ হপইজ ও সাইট হথকে দূকর সকর যাকব। 

হনকট দাওয়াকির োকজ ফনকয়াফজি ভ্াইকদর জনয জরুফর হকলা এই ভ্কয়র ফিফেৎসা 

েরকব। িাকদরকে হবাঝাকব হয, শুযু ফবষয়ফট হদখা বা পড়ার িারা হোন সমসযা হয় 

না। সাকথ সাকথ িাকদরকে এমন হটেফনে হশখাকব, যাকি ফনকজকে ফনরাপদ হরকখ 

দাওয়াফি ফবষয় পড়কি পাকর। বাস্তবিা হকলা শুযু ফজহাফদ ফবষয় হদখা পড়ার িারা 

হোন ক্ষফি হনই, সমসযা হকলা দাঈর হবকশ থাো বহুরূফপ ইসলাকমর দুশমনকে 

আসল দাঈ মকন েরা। িাকে ফনকজর আসল অবস্থান বলা, িার সাকথ অিলাইকন 

সম্পেথ েরা। অথবা ফজহাদ ধ্বংসোরী মানহাজকে আসল মানহাজ মকন েরা। 

হনকটর এই দুই ফদকের সমসযা হবাঝা ও হবাঁকি থাো সেকলর জনয জরুফর।  

ষড়যন্ত্র হমাোকবলার ফিনফট পদ্ধফি 

হনট ষড়যকন্ত্রর হমাোকবলা ফিনভ্াকব েরা যায়-  

এে. ফজহাফদ মানহাকজর বুঝ পফরপূণথরূকপ অজথন েরা। এই মানহাজ েী? হোথা 

হথকে এই মানহাজকে হনব? দাওয়াি ও ফজহাকদর প্রকিযে বাাঁে, ধ্বংসাত্মে গিথ 

এবং প্রকিযে দুই রাস্তাকে হিনা। যাকি পা িসকে না যায়, আর ভ্ুল রাস্তায় িলা 

শুরু না েকর। এফবষকয় পূকবথও আকলািনা হকয়কছ হয, ফজহাফদ ফিফের, মানহাজ, 



 

জাকয়য-নাজাকয়য, উপোর-ক্ষফির ইলম ফজহাফদ আকদালকনর গ্রহণকযাগয ওলামা 

ও উমারা হথকে হনওয়া।   

হিমফনভ্াকব ফজহাকদর দাঈ ও মুজাফহকদর এমন হযাগযিা অজথকনর হিিা েরকি 

থাো, যাকি েকর সফিে-ভ্ুল, উপোরী-অপোরী ফিফের ও আমকলর মাকঝ 

ফবিক্ষণিার সাকথ পাথথেয েরকি পাকর। আর যখনই হোন ফজহাকদর শত্রু 

ফজহাকদর দাঈ বা মুজাফহদ হসকজ ফজহাকদর মানহাকজর মাকঝ ফছদ্র তিফর েরকি 

িায়, িখনই যাকি সাকথ সাকথ িাকে পােড়াও েরকি পাকর। এমন বযফি হথকে 

ফনকজ পৃথে হকয় যাওয়া, অনযকে িার বযাপাকর সিেথ েরা এবং িাকদরকে এেদম 

এে কর েকর হিলা জরুফর। এটা নাফহ আফনল মুনোর। আর ফজহাফদ দলগুকলার 

মাকঝ এই বযাপাকর অবকহলা আকছ যার োরকণ শাম, ইরাে হথকে হখারাসান পযথন্ত 

অকনে হখসারি ফদকি হকয়কছ।  

দুই. ফজহাকদর হনিা ও ময়দাকনর প্রফিফনফযকদর সাকথ সম্পেথ তিফর েরা। এজনয 

হনকটর সাযারণ মাযযম পফরহার েকর এমন মাযযম বযবহার েরা যাকি হোন 

সকদহজনে বযফির অনুপ্রকবশ সম্ভব নয়। আলহামদুফলল্লাহ খুব ভ্াকলাভ্াকবই এই 

বযবস্থাপনা েরা আকছ। মুজাফহদকদর পফরভ্াষায় একে িাযফেয়া হনয়া বকল। 

আলহামদুফলল্লাহ হখারাসান হথকে ইকয়কমন, মাফল পযথন্ত ফজহাফদ আকদালন এই 

মাযযকম খুব হজাকরকশাকর িলকছ।  

সুিরাং ইন্টারকনকট যফদ হোন ফজহাকদর দাঈ বা মুজাফহদ সরাসফর সাক্ষাৎ বা 

ফজহাফদ োকজ সাহাযয েরকি িায় অথবা ফজহাফদ হগাপন ফবষয় জানার হিিা েকর 

িাহকল এই বযফির সাকথ িলাকিরার বযাপাকর খুব হবফশ সিেথিা অবলম্বন েরকি 

হকব। এই বযফির বযাপাকর ফবফভ্ন্ন মাযযকম হখাাঁজ খবর হনকব। আফম আবারও 

বলফছ, ওই বযফির বযাপাকর ফজহাকদর আসল ও গ্রহণকযাগয বযফিকদর মাযযকম 

হখাাঁজ খবর হনকব। িাযফেয়া হনকব। িাযফেয়া অজথন হকল িার সাকথ সরাসফর 

সাক্ষাকি ফেংবা অনযানয ফবষকয় সমসযা হনই। এই িাযফেয়া অজথন েরা হোন েফিন 

ফেছ ু নয়।1 ইন্টারকনকট আলহামদুফলল্লাহ মুজাফহদকদর প্রফিফনফযত্বোরী হপইজ, 

 
1 এই নীফি বাংলাকদকশর জনয প্রকযাজয নয়, এখাকনর জনয নীফি হল- আমরা অনলাইকন হোন 
সাথী ফরক্রুট েফর না এবং শুযুমাত্র অনলাইকন পফরফিি হকয় অিলাইকন সরাসফর সাক্ষাি 
সম্পূণথরূকপ ফনকষয েফর, িাই বযফি অনলাইন িথা সামাফজে হযাগাকযাগ মাযযকম যিই পফরফিি ও 
ফবশ্বস্ত বকল ফবকবফিি হন না হেন!  



 

ওকয়বসাইট ও িযাকনল ফবদযমান আকছ। যার এ ফমনফশপ (Adminship) 

গ্রহণকযাগয মুজাফহদকদর হাকি আকছ এবং িাকদর সাকথ হযাগাকযাগ েরা যায়।  

ফিন. মুজাফহদকদর োিাকর হগাকয়দা ফবভ্াগ, Intelligence System হে প্রশস্ত 

ও শফিশালী েরা। এই বযবস্থাপনাও আলহামদুফলল্লাা্হ ফবদযমান আকছ। ফেন্তু একে 

অফভ্জ্ঞ ও আকলমকদর হকি এমন বযফিকদর অযীকন হওয়া উফিৎ যারা দূরদশথী এবং 

যাকদর হনগরাফনকি হোন ফনরপরায বযফির ক্ষফি হয় না এবং হোন অপরাযী 

সহকজ পার পায় না।  

যফদ উপকর উকল্লফখি ফিনফট ফবষকয় গুরত্বাকরাপ েরা হয় িাহকল আশা েরা যায় 

ফজহাকদর মানহাজও হহিাযকি থােকব এবং হগাকয়দাকদর জনয জফমন সংেীণথ 

হকব। আল্লাহর ইচ্ছায় বড় বড় দাবাড়ুও মুজাফহদকদর বড় হোন ক্ষফি েরকি পারকব 

না। উমর রাফদয়াল্লাহু আনহু বকলকছন, “আফম হযাাঁোবাজ নই, আর আমাকে হযাাঁো 

হদয়া সম্ভব নয়”।  

এটা হিা জীবকনর সেল ফবষকয় হওয়া উফিৎ। আর ফজহাকদর হক্ষকত্র হিা আরও 

হবফশ এ ফবষকয় হখয়াল রাখা দরোর। আর এই যরকণর সিেথিাই ফজহাফদ ঈমাকনর 

িাফহদা।  

ফজহাকদর দাঈকদর হখদমকি ফেছ ুেথা 

আমরা আবার দাওয়াি ফবষকয় ফিকর আফস। ফজহাকদর দাওয়াি ও ফমফ য়ার সাকথ 

সম্পৃি ভ্াইকদর উকেকশয ফেছ ু েথা বলকবা ইনশা আল্লাহ। আশা েফর এই 

েথাগুকলা ফজহাফদ মানহাকজর উন্নফি ও হহিাযকির হক্ষকত্র সাহাযযোরী হকব।  

১. দাওয়াকির ময়দাকন ফজহাফদ আকদালন হযন েখনও রাজননফিে আকদালকন 

পফরণি না হয়। লক্ষয হযন এমন না হয় হয,  এে হরফণর শাসেকদরকে ক্ষমিা 

হথকে অপসারণ েকর আকরে হরফণর শাসেকদরকে ক্ষমিায় বসাকনা। আর 

এমনটা হকল হসটা আর ফজহাদ ফি সাফবফলল্লাহ থােকব না।  

আমাকদর মকন রাখকি হকব ফজহাদ ফি সাফবফলল্লাহ আল্লাহর সবিাইকি পছকদর 

ইবাদি। আর এফট িখনই ফজহাদ ও ইবাদি থাকে যখন িার সবথফদকেই আল্লাহর 

সাকথ এে গভ্ীর সম্পেথ তিফর েরা হয় এবং সুন্নকির অনুসরণ েরা হয়। আল্লাহর 



 

সাকথ এই সম্পেথ ও সুন্নকির পাবফদ আমাকদর দাওয়াি, ফমফ য়া এবং ফজহাকদর 

অনযানয আমকল স্পি থাো উফিৎ।  

২. ফজহাকদর দাঈ শুযু ফিেরী আকলািনা েরকব না। অন্তর ও আত্মাকে পফবত্র 

রাখা, আখলাে িফরত্র সমুন্নি হওয়ার আকলািনাও খুব জরুফর। এটাও দাওয়াকির 

হমৌফলে টাকগথট।  

সুিরাং ফজহাকদর দাঈর জনয িাযফেয়া, ইহসান, সীরাি ও আখলাে সুদর েরার 

ফবষয়বস্তুকেও দাওয়াকির স্বিন্ত্র অংশ বানাকনা উফিৎ। যার িারা দাঈরও উপোর 

হকব, হরািারও উপোর হকব। যফদ এ ফবষকয়র প্রফি গুরুত্বাকরাপ েরা না হয় 

িাহকল অন্তর শি হকয় যায় আর এর িারা আিরণ-উচ্চারণ এমন শি হকয় যায় 

হয, এর িারা দাঈ ফনকজও ধ্বংস হকয় যায় এবং দাওয়াকিরও ক্ষফি েকর।  

৩. হযকহিু েথা ও োজ উভ্য়ফট সফিে হওয়ার জনয শরীয়কির ইলম জরুফর। ফেন্তু 

দাওয়াকির ফবষয়ফট আকরা এেট ু সংকবদনশীল। োরণ এর িারা অনযকদরকেও 

এেফট ফবকশষ ফিফের ও হিিার ফদকে আহবান েরা হয়। এোরকণ দাওয়াকির জনয 

ইলমকে সহীহ েরা হবফশ জরুফর। এ উকেকশয ইন্টারকনকট ফজহাকদর দাওয়াকির 

দাফয়কত্ব ফনকয়াফজি ভ্াইকদর জনয জরুফর হকলা, ইলকম িীন ও িাহকম ফজহাদ 

বাড়াকনা এবং দাওয়াকির পদ্ধফি সুদর েরার জনয ফবকশষ দৃফিপাি েরা উফিৎ। 

িার জনয অনযানয ওলামাকয় হেরাকমর সাকথ ফজহাফদ আকদালকনর ওলামাকয় 

হেরাম ও িাকদর ফেিাবসমুকহর ফদকে দৃফিপাি জরুফর। সবকিকয় উত্তম হকলা 

দাওয়াি ও ফমফ য়ার োজ পুকরাপুফর ওলামাকয় হেরাকমর হনগরানীকি েরা। এর 

োরণ হকলা ভ্াসাভ্াসা ইলকমর োরকণ অযথা িেথ ফবিেথ, হবহুদা বােফবিিা হকি 

পাকর। ফেন্তু দাওয়াি হকি পাকর না। ফজহাকদর দাঈর জনয জরুফর হকলা, হয 

ফবষকয়র দাওয়াি হদকব িার িরজ ওয়াফজব মুস্তাহাব আদাকবর ফবষয়গুকলা জানকব।  

৪. দাওয়াকির মকযয শি বযবহার, গালমদ, ভ্ুল উপাফয এবং সব যরকণর খারাপ 

েথা বলা হথকে ফবরি থােকব। জরুফর হকলা দাঈর েথা হোমল, মন-মফস্তষ্ক 

আেষথণোরী দফলল ও পদ্ধফিকি হকব। এ ফবষয়ফট হখয়াল রাখকি হকব, যার সাকথ 

আকলািনা পযথাকলািনা িলকছ হসখাকন শুয ুহসই সকম্বাফযি বযফিই থাকে না। বরং 

অনযানয হরািা-পািেও থাকে। িারা যফদও সমথথে না হয় ফেন্তু উভ্য় পকক্ষর 

দফলল ও দাওয়াকির পদ্ধফি পযথাকলািনা েকর। যফদ দাঈ তযযথ সহোকর দফলকলর 



 

মাকঝই সীমাবদ্ধ থাকে িাহকল এই অসমথথে হরফণর ওপরও প্রভ্াব পকড় এবং 

আল্লাহর ইচ্ছায় িাকদরও হেউ হেউ দাঈর পকক্ষ েথা বকল। আমরা হযন এই নীফি 

গ্রহণ না েফর হয, সকম্বাফযি বযফি যফদ নরম হয় িাহকল আফমও নরম, আর হস 

যফদ শি হয় িাহকল আফমও েকিার আিরণ েরকবা। বরং উফিৎ হকলা হস হযমনই 

হহাে দাঈর বযবহার সুদর হকি হকব।   

৫. ফজহাকদর দাঈর ওপর নিকসর িাফহদা, অফি জযবা, হগাস্বা ও প্রফিকশাযসৃ্পহা 

হযন প্রবল না হয়। িার পুকরা দাওয়াফি আমল বুফদ্ধ হহেমি, জ্ঞান ইনসাি এবং 

েলযাণোমীকদর মাশওয়ারার অযীন হকব। হস হিা বাহাদুর নয় হয সকম্বাফযি 

বযফিকে আছাড় হদয়। দাঈ হিা হসই হহফেম হয সবথদা ফিন্তা েকর িার হোন 

ভ্ুকলর োরকণ হরাগীর অসুস্থিা হবকড় না যায়। হস ইলম ও হহেমকির সাকথ োজ 

হনয় এবং সবথদা হিিা েকর, হযকোনভ্াকব সকম্বাফযি বযফির মকনর দরজা খুকল 

িাকি ফনকজর েথা প্রকবশ েরাকব।   

৬. দাঈ সকম্বাফযি বযফির মন ও মফস্তস্ক উভ্য়কে প্রভ্াফবি েরার হিিা েরকব। 

িার েথা দফললসমৃদ্ধ হকব যা সকম্বাফযি বযফির হমযাকে আেষথণ েরকব এবং দরদ 

বযথার সাকথ হকব যা িার অন্তরকে প্রভ্াফবি েরকব। সবসময় শুয ুহযৌফিে েথা 

প্রভ্াফবি েকর না। আবার সবসময় জযবাফি েথাও উপোরী হয় না। দাঈর জনয 

হহেমি ও মাওয়াকয়কয হাসানা উভ্য়ফট িারাই োজ ফনকি হকব। হহেমি িারা 

উকেশয হকলা ওই পদ্ধফি যা হমযাকে প্রভ্াফবি েকর, আর মাওয়াকয়কয হাসনা 

হকলা যা অন্তরকে প্রভ্াফবি েকর।  

৭. জনসাযারকণর সামকন আমাকদর বিবয শফিশাফল হওয়া উফিৎ। দুবথল বিবয 

অনুফিৎ। অথথাৎ এমন বিবয হদয়া হকব, যা েলযাণ ও সিলিার পথ হদখাকব এবং 

অপমান লাঞ্ছণা হথকে মুফির রাস্তা হদখাকব। িকব আমাকদর েথার মাকঝ হযন গবথ 

অহঙ্কাকরর হোন ঘ্রাণও না থাকে; বরং সকম্বাফযি বযফি হযন আমাকদর েথায় দরদ 

বযথা বুঝকি পাকর।  

৮. আমাকদর সাকথ মিফবকরায হপাষণোরী ভ্াইকদরকে দাওয়াি হদয়ার হক্ষকত্র 

দরদ-বযথা সমকবদনা এবং েলযাণোফমিার প্রাযানয থােকব। অপমান অপদস্থ েরা, 

গালমদ েরা, োকির িকিায়া হদয়া হথকে সম্পূণথ রূকপ ফবরি থােকি হকব। 

হিমফনভ্াকব সাযারণ মানুকষর হক্ষকত্রও এেই আিরণ েরা হকব।   



 

৯. দাঈর মুদারাি ও মুদাহানাি (হসৌজনয আিরণ ও িাটুোফরিা) এর মাকঝ 

পাথথকেযর জ্ঞান থােকি হকব। উভ্কয়র মাকঝ পাথথেযোরী সীমাকরখার প্রফি দৃফি 

ফদকি হকব। অথথাৎ িার দাওয়াি নরম ভ্াষায় হকি হকব িকব অসিযকে েখনও 

সিয বলকব না। বরং সমস্ত নরম বযবহাকরর সাকথ সাকথ হেকে হে ও বাফিলকে 

বাফিল বলকব।   

১০. েুিুফর শাসনবযবস্থা, িার হনিৃত্ব ও হহিাযিোরীকদর শরয়ী হুেুম এবং 

অনযানয েুিুফরগুকলা ফবস্তাফরি হবাঝা এবং অনযকে হবাঝাকনা, এই বযাপাকর সিেথ 

েরা এেফট গুরুত্বপূণথ ফবষয়। এটাকে গ্রহণকযাগয ওলামাকয় হেরাকমর  ফেিাকবর 

মাযযকম দাওয়াকির অংশ বানাকনা উফিৎ। যাকি এ োকজর ভ্য়াবহিার অনুভ্ূফি 

তিফর হয় এবং অন্তকর েুিুফর শাসনবযবস্থার প্রফি পূণথ ফবকিষ তিফর হয়। ফেন্তু 

ফনফদথি েকর োউকে োকির িকিায়া হদয়া ফভ্ন্ন ফবষয়। আর িা ফবিার িায়সালার 

ফবষয়, যার দাফয়ত্ব মুত্তাফে পরকহজগার, বুঝমান, ফবিক্ষণ ও গ্রহণকযাগয ওলামাকয় 

হেরাকমর ওপর হদয়া উফিৎ। ফনফদথি িােফিকরর হক্ষকত্র ওয়াফজব হকলা গ্রহণকযাগয 

ওলামাকয় হেরাকমর অনুসরণ েরা। ফনকজর পক্ষ হথকে হোন বযফি বা দলকে 

োকির বলা হথকে ফবরি থাো। যফদ এ ফবষকয় সিেথিা অবলম্বন েরা না হয় 

িাহকল িা ফনকজর ঈমাকনর জনয আশংোজনে এবং দাওয়াি ও ফজহাকদর হক্ষকত্র 

অকনে বড় ক্ষফির োরণ।   

১১. িীনদার হরফণ, যমথীয় রাজননফিে দল ও অনযানয মিফবকরাযোরীকদর সাকথ 

আিরকণর হক্ষকত্র আমাকদর এেফট গুরুত্বপূণথ মূলনীফি মকন রাখকি হকব, িাকদর 

ভ্াকলা োকজর প্রশংসা ও উৎসাহ হদয়া হকব এবং ভ্ুকলর সমাকলািনা ও নফছহি 

েরা হকব, হগাপন ভ্ুকলর হক্ষকত্র হগাপকন নফছহি, প্রোশয ভ্ুকলর হক্ষকত্র প্রোকশয 

নফছহি। িাকদর ভ্ুলভ্রাফন্ত ও ত্রুফটর োরকণ িাকদর ভ্াকলা োজগুকলাকে হমাকটও 

অস্বীোর েরা যাকব না। প্রকিযে ফজফনসকে িার আপন জায়গায় রাখা হকলা 

ইনসাি। মুজাফহদকদর জনয এই ইনসাি রক্ষা েরা অনযকদর িাইকি হবফশ জরুফর। 

এভ্াকব োজ েরকল আমরা এেফদকে যুলম হথকে হবাঁকি হগলাম, অনযফদকে 

আল্লাহর সন্তুফি অজথন হকব। অনয ফদকে িাকদর ভ্াকলা োকজর প্রশংসা ও উৎসাহ 

হদয়ার িারা হস হগাড়াফমর ফশোর হকব না।  আর ইনশাআল্লাহ হকের জনয িার 

অন্তর খুকল যাকব।  



 

১২. দাওয়াকির মকযয সবথদা এেথা হবাঝাকনা হয, আমরা হহদায়াকির পকথ 

আহবানোরী এেফট দল। মানুকষর সিলিা ও োফময়াফবর জনয আমরা দাাঁফড়কয়ফছ। 

আমাকদর উকেশয হকলা মানুষকে মানুকষর হগালাফম হথকে হবর েকর আল্লাহর 

আনুগকিযর ছায়ায় ফনকয় আসা। আমরা ফনকজকদর পফরিয় “ফেছ ুশাফস্ত বাস্তবায়ন 

িাই”  িারা েরাকবা না। অনয হেউ েরকল িাও গ্রহণ েরকবা না। এই শাফস্তগুকলা 

আমরাও বাস্তবায়ন েরকবা, োরণ এগুকলা শরীয়কির গুরত্বপূণথ  ফবষয় এবং এর 

অকনে বরেি আকছ। ফেন্তু শাফস্ত বাস্তবায়ন েরাই পূণথ শফরয়ি নয়। শরীয়কির 

মকযয আল্লাহর ভ্য় জাগ্রি রাখা, ইনসাি-নযয়ফবিার, পফবত্রিা-লিার প্রসার, 

সাময, মানুকষর হসবা, ইসলাফম সমাজ, জীবনবযবস্থা পুনরুিীফবি েরা। ভ্াকলা 

োকজর প্রফি আহবান, সৎ োকজর আকদশ অসৎ োকজ ফনকষয েরা। অসহায়-

গফরব মানুকষর জনয যাোকির বযবস্থা, আল্লাহর ফবযান োযথের েরাসহ আরও 

অকনে গুরত্বপূণথ  ফবষয় আকছ। শাফস্ত হিা শুযু অপরাযীকদর হদয়া হয়। আর এেফট 

ইসলাফম সমাজ হযখাকন ইসলাফম সমাজ বযবস্থা  িালু আকছ হসখাকন আর েী 

পফরমাণ অপরায হয়? অনয ফদকে ওই সমাজবযবস্থা িারা েি মানুষ উপেৃি হয়? 

স্পিি এই উভ্য়ফটর মাকঝ হোন ফমলই হনই।  এেফট সমাকজর লাকখা মানুকষর 

মাকঝ ফেছ ুমানুকষর ফনকজকদর ভ্ুকলর োরকণ হয ফবযাকনর সমু্মখীন হয়, িা ফদকয় 

ফে হোন শাসনবযবস্থার পফরিয় েরাকনা যায়? না, বরং যা অফযে ও প্রবল,  িা  

ফদকয় পফরিয় েরাকনা হয়। িীন প্রফিিার অগফণি িায়দা। সকবথাচ্চ হসৌদযথ, 

সীমাহীন বরেি এি বযাপে ও হবফশ হয, এর িারা সারা দুফনয়ার মানুষ উপেৃি 

হয়। িাই আমরা এগুকলা িারাই আমাকদর পফরিয় হদব। বাফিল শাসনবযবস্থায় ফে 

ফে শাফস্ত হনই? িা িারা ফে িার আহবানোরীরা বাফিল শাসনবযবস্থার পফরিয় 

েরায়?  না,  বরং েফথি উপোফরিার েথা বণথনা েকর? 

১৩. দাওয়াকির মকযয ‘যীকর িল’ এবং ‘অফযে গুরুত্বপূণথ োজ আকগ ের’ নীফির 

অনুসরণ েরা উফিৎ। হবফশ গুরুত্বপূণথ ফবষয় হরকখ িার হথকে েম গুরত্বপূণথ 

ফবষয়কে প্রাযানয হদয়ার িারা দাওয়াকির প্রভ্াব েকম যায়। অথবা সকম্বাফযি বযফি 

ভ্ুল হবাকঝ। হযমন হসনাবাফহনীর োকরা সাকথ আমাকদর শত্রুিার েথা বলকল 

প্রথকম িাকদর বড় অপরায ফহকসকব েুিুফর শাসন বযবস্থা ও েুিুফরর ফল ারকদর 

রক্ষা েরা উকল্লখ েরা উফিৎ। আল্লাহকে হছকড় টাো পয়সার হগালাফম, সব যরকনর  

জুলমকে উকল্লখ েরা উফিৎ। ফেন্তু যফদ তসফনেকদর বাকদযর িাকল নািাকে প্রথম 



 

অপরায বলা হয়, িাহকল হরািা মুজাফহদকদর ফজহাকদর উকেশয তসফনেকদর 

নািাকেই মকন েরকব। নাি-গান তসফনেকদর দাফড় োটকি বাযয েরার মকিা 

গুনাকহর আকলািনাও হওয়া উফিৎ িকব িার আপন জায়গায়। হিমফনভ্াকব 

এেজন বযফি নামাজও পকড় না, ফজহাদও েকর না, একক্ষকত্র িাকে হোন ফবষয় 

বলা হবফশ গুরুত্বপূণথ? স্পিি নামাকজর েথা বলা হবফশ গুরুত্বপূণথ। এর জনযও হিা 

েবর, আকখরাকির জীবকনর ফিফের তিফর েরা আরও হবফশ জরুফর। ফেন্তু যফদ সব 

ফেছ ুবাদ ফদকয় ফজহাকদর িরফযয়ি ও ফজহাকদ হবর না হকল ফে যমফে একসকছ, িার 

আকলািনা েরকল ওই হলাকের ওপর ফে প্রভ্াব পড়কব?  

১৪. আকলািনার সূিনা মিফবকরাযপূণথ ফবষয় িারা েরা যাকব না। জরুফর হকলা 

এেমকির ফবষয় িারা আকলািনা শুরু েরা। সকম্বাফযি বযফি হয ফবষয়কে হে ও 

েলযাণের মকন েকর, ফবকশষ েকর হস হয ফবষকয়র প্রবিা,  হস ফবষকয় িার সাকথ 

এেমি হপাষণ েরা এবং িাকে উৎসাহ হদয়া। হসই ঐকেযর ফবষয়কে মূল বাফনকয় 

িারপর হয ফবষকয়র দাওয়াি ফদকি িায় িা হপশ েরা। যফদ প্রথকমই মিফবকরাকযর 

আকলািনা েরা হয় ফবকশষ েকর ফনকজকদর হলাকের োকছ, িাহকল সকম্বাফযি 

বযফির জনয েথা হশানা েিের হকয় যাকব। হিমফনভ্াকব সব সংকবদনশীল ফবষয় 

এেই মজফলকস আকলািনা েরকব না। মাদউকে আকস্ত আকস্ত দাওয়াি হদয়া হকব 

এবং িার মন মানফসেিা, হজম শফি অনুযায়ী িাকে হবাঝাকব। 

১৫. সকম্বাফযি বযফির রূঢ় বযবহাকর তযযথ যারণ েরকব এবং শরয়ী সীমাকরখা রক্ষা 

েরকব। িার খারাপ বযবহাকরর পর িার সাকথ ভ্াল বযবহার েরা িার সাকথ 

ইহসান। হযই পফরমাণ দয়া ও িােওয়ার সাকথ িাকে দাওয়াি হদয়া হকব ওই 

পফরমাণ দাওয়াকির প্রভ্াব িার ওপর পড়কব। অনযভ্াকব বলকল, আপনার 

দাওয়াি ওই পফরমাণ দফলকলর ময়দাকন োযথের প্রমাফণি হকব।  

১৬. ফজহাফদ ফমফ য়ায় আমাকদর দাওয়াি সাযারণ হওয়া উফিৎ। হযকহিু আমাকদর 

সকম্বাফযি বযফিকদর অফযোংশই সাযারণ হরফণর মানুষ। এজনয আমাকদর েথাও 

িাকদর বুঝ অনুযায়ী হওয়া উফিৎ। িাকদর বুকঝর ঊকধ্বথ হযন হমাকটও না হয়। 

আমার েথার উকেশয এটা নয় হয, ফবকশষ বযফিকদর দাওয়াি হদয়া হকব না। 

িাকদরকে উকেশয েকরও েথা বলা হকব, িাকদর রুফি অনুযায়ী বিবয হকব, ফেন্তু 

সাযারণ বিকবয সাযারণ মানুকষর প্রফি লক্ষ রাখা জরুফর।  



 

১৭. ফজহাফদ ফমফ য়া এবং দাওয়াকির মকযয হোন অননসলাফমে মাযযম গ্রহণ েরা 

যাকব না। উকেশয এবং মাযযম উভ্কয়র মকযয যি হবফশ শরীয়কির প্রফি লক্ষ রাখা 

হকব, হস পফরমাণ আল্লাহর রহমি নাফযল হকব এবং দাওয়াি বরেিময় হকব। 

ফবশ্বাস েরকি হকব, হয ফবষয় শরীয়কি নাজাকয়য িা িারা েখনও দাওয়াকির 

িায়দা হয় না। সুিরাং ফমথযা ও হযাাঁো হথকে পফরপূণথ দূকর থােকি হকব। শরীয়ি 

হয হক্ষকত্র এর অনুমফি ফদকয়কছ হস হক্ষত্র দাওয়াি নয়, ফজহাদ। িাই আমাকদর 

ফমফ য়ায় হোন খবর বাফড়কয় প্রিার েরা যাকব না যার হোন বাস্তবিা হনই। সএমন 

বাফড়কয় প্রিার েরার িারা দাওয়াকির ক্ষফি হয় এবং আমাকদর সিযবাফদিা 

প্রশ্নফবদ্ধ হয়।  

১৮. হযই হরফণর সাকথ েথা বলা হকব, ফনকজকে িাকদরই এেজন েকর েথা 

বলকি হকব। এর ফবপরীকি সকম্বাফযি বযফিকদর মানফসেিা, আকবগ উেীপনা ও 

িাকদর অবস্থাফদ জানা বযিীি যফদ িাকদরকে দাওয়াি হদয়া হয় িাহকল িারা েথা 

বুঝকব না এবং এই দাওয়াকির জনয িাকদর অন্তর খুলকব না।  মঙ্গলগ্রকহর ফদকে 

িাফেকয় থাো বযফি মঙ্গলগ্রকহর অবস্থাফদ সম্পকেথ অবগি হকয় যফদ পৃফথবীবাসীর 

সমসযার সমাযান েরকি শুরু েকর, িাহকল ফেভ্াকব পৃফথবীবাসী িার েথা 

মনকযাগ ফদকয় শুনকব? সকম্বাফযি বযফিরা ফনকজকদর সমসযাকে হযই দৃফিকি হদকখ 

দাঈকেও হসই দৃফিকি হদখকি হকব। সকম্বাফযি বযফিরা হযই সমসযা ও বাযা দাঈর 

সামকন হপশ েকর িা দাঈরও অনুভ্ব েরকি হকব। এই অনুভ্কবর পকরই ঐ 

ফবষকয়র দাওয়াি ফদকব শফরয়ি যা িায় এবং আমলকযাগয হয়। হরাগ সম্মকে জানা 

ছাড়াই যফদ ফিফেৎসার পর ফিফেৎসা হদয়া হকি থাকে, িাহকল হরাগ ভ্াকলা হকব 

ফেভ্াকব? আর এমন বযফিকে হরাগী ফিফেৎসে ফহকসকব গ্রহণ েরকব হেন? দাঈ 

হলােকদর মাকঝ হথকে এেটু সিেথ থােকল বুঝকি পারকব, হোন েথা েখন োর 

ওপর প্রভ্াব হিলকব। সকম্বাফযি বযফির হিহারার রং পফরবিথনই দাঈকে অকনে 

ফেছ ু বুফঝকয় হদয়। ফেন্তু হাজার মাইল দূকর বকস থাো সকম্বাফযি বযফিকে যখন 

হদখা যায় না এবং দাঈ িাকদর অবস্থাফদ সম্পকেথ হবপকরায়া হকয় ফনকজর জযবার 

েথা বলকি থাকে, িখন এই দাওয়াকির িায়দা খুব েমই ইফিবািে হয়।  

১৯. এেফট ফবষকয় গুরুত্ব ফদকি হকব, িা হকলা: দাওয়াকির মকযয আমাকদর শত্রু 

শুয ুেুিুফর শাসনবযবস্থা ও িার হনিৃত্ব এবং সশস্ত্র বাফহনীকে বণথনা েরা। িাকদর 

ফবরুকদ্ধ ফজহাকদর প্রফি উিুদ্ধ েরা হকব। হিমফনভ্াকব হসেুযলাফরজমও আমাকদর 



 

আসল প্রফিপক্ষ। আর হযই িীনদার হরফণ আমাকদর ফবকরাফযিা েকর িারা 

আমাকদর শত্রু নয়, িাকদরকে আমরা দাওয়াি হদব।  

২০. দাওয়াকির মকযয ফজহাদ িারা আমাকদর আসল উকেশয ই’লাকয় 

োকলমািুল্লাহ বণথনা েরা। অথথাৎ বযফিজীবন, সামাফজেজীবন, রােীয়জীবকন 

শফরয়ি বাস্তবায়ন েরা। মাজলুমকদর সাহাযয েরা এবং োকিরকদর হাি হথকে 

মুসফলমকদর ভ্ূফমগুকলা উদ্ধার েরাও ফজহাকদর উকেশয। িকব এগুকলা সব মূল 

উকেকশযর (িীকনর ফবজয়) অযীন।  

২১. ইসলাফম অফযেৃি ভ্ূফম,  ফবকশষ েকর বাইিুল মােফদস ও হারামাইনকে মুি 

েরার েথা বলকি থাো। হিমফনভ্াকব ফিফলফস্তকনর ওপর ইহুফদকদর দখলদাফরকত্ব 

আকমফরো ও আরব িাগুিকদর সংফলি থাোর েথা বারবার স্পি েরকি থাো। এ 

োরকণ আকমফরোর প্রফি শত্রুিা হপাষণ ও সারা দুফনয়ার মকযয িাকদর ফবরুকদ্ধ 

হামলার প্রফি উিুদ্ধ েরা। োশ্মীর উম্মকি মুসফলমার িাজা যখম। োশ্মীকরর 

ফজহাকদরও দাওয়াি হদয়া হকব এবং িাকি একজফিগুকলার অযীনস্থিার হথকে হবর 

হওয়া এবং শরীয়কির মােসাকদর অনুগামী েরার হিিা েরা। ইমারাকি ইসলাফময়া 

আিগাফনস্তাকনর সাহাযয সহকযাফগিার েথা বলা দাওয়াকির বুফনয়াফদ ফবষয়।  

২২. দাওয়াকির মকযয ফজহাফদ আকদালকনর শত্রু েমাকনা এবং বড় শত্রু (েুিুফর 

শাসন বযবস্থার ফল ার ও রক্ষেকদর) ফবরুকদ্ধ উম্মিকে এে েরা।  

২৩. পাফেস্তাকন ফজহাকদর দাওয়াি শুয ুহদশীয় িাগুিকদর ফবরুকদ্ধ সীমাবদ্ধ নয়। 

িাকদর ফবরুকদ্ধও হকব এবং এটা বিথমাকন জরুফর হকয় দাাঁফড়কয়কছ। ফেন্তু শুয ুিাকদর 

ফবরুকদ্ধই হকব না। প্রথমি িাকদর ফবরুকদ্ধ েরকি হকব, যাকদর যুলম, েুিুর এবং 

মুসলমানকদর দুশমন হওয়ার বযাপাকর মুসলমান জনসাযারণ সবাই এেমি। শায়খ 

উসমা ফবন লাকদন রফহমাহুল্লাহ’র মকি হযই োকিকরর েুিুফর স্পি সাযারণ 

মুসলমান িাকদর ফবরুকদ্ধ ফজহাকদর দাওয়ািকে সহকজ েবুল েকর। ফেন্তু যফদ হোন 

োকির ইসলাকমর হপাশাে পকর এবং হযাো-জাফলয়াফির মাযযকম োজ েকর 

িাহকল এই হলাকের েুিুফর আসল োকির হথকেও ভ্য়ঙ্কর হওয়া সকেও সাযারণ 

মানুষ িাকদর ফবরুকদ্ধ ফজহাদ েরাকে অি সহকজ হমকন হনয় না। আকমফরো ও 

ভ্ারি এমন োকির রাকের মাকঝ এমন হয, যাকদর েুিুর,  যুলুম, আগ্রাসন এবং 

মুসলমানকদর শত্রু হওয়ার বযাপাকর হোন সাযারণ মানুকষরও মিফবকরায হনই। এই 



 

দুই রাকের ফবরুকদ্ধ ফজহাদ েরা আসল উকেকশযর অন্তভ্ুথি এবং খুবই জরুফর। 

সাকথ সাকথ এই ফজহাফদ আকদালনকে শফিশাফল েরা, আঞ্চফলেভ্াকব বাফিল 

শাসনবযবস্থাকে হবাঝাকনা এবং িার ফবরুকদ্ধ মুসলমানকদরকে দাাঁড় েরাকনার জনযও 

জরুফর। আকমফরো ও ভ্ারকির ফবরুকদ্ধ ফজহাদ স্থানীয় িাগুিকদর হনিাফে প্রোশ 

েকর হদয়। এর মাযযকম িাকদর িীকনর সাকথ শত্রুিাও প্রোশ হপকয় যায় 

২৪. আমাকদর সব েথা ও োজ হযন ফজহাকদর সুউচ্চ উকেশয ও দাফবর ফবকলষণ 

েকর হয়। দাওয়াকির মকযয এমন হোন েথা ও ফজহাকদর মকযয এমন হোন োজ 

েরা যাকব না, যার িারা জনসাযারকণর মকন আমাকদর ফজহাকদর উকেশয সম্পকেথ 

অস্পিিা তিফর হয় এবং হসই েথা ও োজ না হবাঝার োরকণ হিিনার োরণ 

হকয় দাাঁড়ায়। ইবকন মাসউদ রাফদআল্লাহু িাআলা আনহু বকলন: “…… হলােকদর 

সামকন  যফদ এমন েথা বল যা িারা হবাকঝ না, িাহকল ঐ েথা িাকদর জনয 

হিিনার (হে হথকে দূকর সরার) োরণ হকি পাকর।”  

এজনয এমন হোন েথা যা সকম্বাফযি বযফি বুঝকব না িা বলা উফিৎ নয়। 

হিমফনভ্াকব হয োজ সাযারণ মানুকষর মকন ফজহাকদর উকেকশযর ফবপরীি যারণার 

সৃফি েকর িা েরা হথকে দূকর থাো উফিৎ, যফদও িা সফিে হয়।   

২৫. োকজর ফযম্মাদার আসকল দাওয়াি। দাওয়াি এেফদকে ফজহাদ ও মুজাফহদকদর 

উপোর েকর, হিমফনভ্াকব িা অপূরণীয় ক্ষফিও েরকি পাকর। যফদ দাওয়াি 

মুজাফহদকদর ইনসািোরী ফহকসকব হপশ েকর, হযমন, িাকদর ফজহাদ ভ্াকলা 

উকেকশয, িারা ফনরপরায মানুকষর রি প্রবাফহি েকর না। শুযু ইসলাম ও 

মুসলমানকদর শত্রুকদর হিযা েকর। িাহকল ফজহাকদর সমথথে বাড়কব। আর যফদ 

দাওয়াি মুজাফহদকদর হ াষণােৃি ফবষকয়র ফবপরীি হদখায় িাহকল িা ইসলাকমর 

শত্রুকদর উপোর েকর। োযথক্রকমর ফজম্মাদাফর হনয়া হযকহিু খুবই সংকবদনশীল ও 

খুবই দাফয়ত্বপূণথ োজ, এজনয দাওয়াকির দাফয়ত্ব যফদ দাফয়ত্বশীল বযফিকদর হাকি না 

থাকে িাহকল এই এেফট োজই ফজহাকদর দাওয়াি নি হওয়ার োরণ হকি পাকর।  

২৬. দাওয়াি ও ফজহাকদর হক্ষকত্র এমন বােয, দৃশযই হদখাকনা হকব, যা দাওয়াকির 

হক্ষকত্র উপোরী প্রমাফণি হওয়াটা ফনফশ্চি। হযকক্ষকত্র এেটু সকদহ হকব, িা হথকে 

দূকর থাো আবশযে। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন: 



 

“হিামাকে যা সকদকহ হিকল িা িুফম হছকড় দাও এবং হয ফবষয় শফরয়ি সম্মি 

হওয়া ও উপোরী হওয়ার ফবষকয় ফনফশ্চি, হস ফবষয় গ্রহণ ের।”  

িাছাড়া এমন দাওয়াকির হক্ষকত্র এমন হোন েথা বা দৃশয হদখাকনা যাকব না, যার 

দুই অথথ হয়, আপফন হিা ভ্াকলা অথথ ফনকলন ফেন্তু অনযরা খারাপ অথথ ফনল, আর 

এর িারা প্রফিপক্ষ হপ্রাপাগাোর সুকযাগ হপল। দাওয়াি ও ফজহাফদ ফমফ য়ায় 

সাযারণি শুয ুওই অথথ উকেশয হনয়া হয়, যা সাযারণ মানুষ হবাকঝ। হকি পাকর 

এটা আপনার বুকঝর ফবপরীি। এজনয আপনার েথা িারা মানুষ ফে বািথা পায় 

হসটাই হকলা আসল। আর এটাকেই সফিে ও উপোরী রাখার গুরুত্ব ফদকি হকব। 

এর এেফট উদাহরণ হকলা হগাকয়দা ও তসনযকদর জবাই েরার দৃশয, এমন ছফব 

প্রোশ েরার িারা ফজহাফদ ফমফ য়ার ক্ষফি হয় এবং মুজাফহদকদরকে ফনদথয় 

প্রমাণোরীরা এেফট সুকযাগ হপকয় যায়।   

২৭. সাযারণ মানুকষর সাকথ আমরা দুিঃখ েি হপকরশাফনকি শফরে থােব। িাকদর 

সাকথ আমরা অবস্থা অনুপাকি েথা বলব। উদাহরণস্বরূপ যফদ িাকদর ওপর হোন 

আসমাফন মফছবি আকস, হযমন বনযা, ভ্ূফমেম্প ইিযাফদ। িাহকল আমরা িাকদরকে 

সান্ত্বনা হদব। যফদ িাকদর জনয ফেছু নাও েরকি পাফর িাহকল েমপকক্ষ ফেছ ুভ্াকলা 

েথা হিা বলকি পাফর। ফেন্তু এই অবস্থায় যখন িারা েকি আকছ, সন্তানাফদ ফনকয় 

এেটু আরয় খুাঁজকছ িখন যফদ বফল, এসবই হিামাকদর বদ আমকলর িল। িাহকল 

এটা হোনভ্াকবই ফিে হকব না, আর এ যরকণর েথা বলকল আমাকদর েথা হে 

শুনকব? এই েথা িাকদরকে আরও গুনাকহর ফদকে যাফবি েরকি পাকর।    

২৮. মাজলুম বযফিকদর সাহাযয েরা অবশযই আমাকদর হমৌফলে ফবষয়। ফেন্তু 

মাজলুকমর সাহাকযযর আহবাকন হোনভ্াকবই হগাত্র বা ভ্াষাগি জািীয়িার আরয় 

হনয়া যাকব না। এমন হোন েথা বা োজ েরা যাকব না যার িারা জািীয়িার 

স্বীেৃফি থাকে। বরং দাওয়াকির মকযয হদশাত্মকবায, হগাত্রপ্রীফি, ভ্াষা ও সবযরকণর 

জািীয়িার অস্বীেৃফি থােকব। এবং এে উম্মাহ হওয়ার আহবান হকব। মকন রাখকি 

হকব এমন স্বজনপ্রীফির আরয় েখনও ফজহাদ ও উম্মকির পকক্ষ থাকেফন। এটাকে 

সবথদা ফজহাদ ও উম্মাহর শত্রুরা বযবহার েকরকছ। আমাকদর সমথথন ও ফবকরাফযিার 

মাপোফি হেবল ইসলামই হকব। ঐ ইসলাম যা ফভ্নকদশ হথকে আসা সুহাইব ও 



 

সালমানকেও (রাফযয়াল্লাহু আনহুম) ভ্াই বানায় এবং ফনকজকদর হগাফির হলাে 

আবু জাহল, আবু লাহাবকে শত্রু বানায়।     

২৯. ফজহাফদ ফমফ য়ার দাফয়ত্ব শুয ুফজহাকদর দাওয়াি ও ফজহাকদর প্রফি উিুদ্ধ েরা 

নয়। বরং িার এেফট গুরুত্বপূণথ দাফয়ত্ব হকলা ফজহাকদর বুঝকে বযাপে েরা, 

ফজহাকদর সংকশাযন ও মুজাফহদকদর িরফবয়ি। সুিরাং েুিুফর শাসনবযবস্থার 

প্রকিযেফট ফদকের সমাকলািনা এবং িাকদর ফবরুকদ্ধ ফজহাকদর প্রফি উিুদ্ধ হযখাকনই 

েরা হকব হসখাকনই মুজাফহদকদর ফিেফর আখলাফে িরফবয়ি ও সৎ োকজর 

আকদশ অসৎ োকজ ফনকষয েরার প্রফি লক্ষ রাখকি হকব।  

৩০. বিথমান সমকয়র ফজহাফদ আকদালকনর মাকঝ বাড়াবাফড় ছাড়াছাফড়মুি মযযপন্থী 

মানহাজ ও বাড়াবাফড়র ফশোর মানহাকজর মাকঝ পাথথেয ফনকজ হবাঝা এবং 

অপরকে হবাঝাকনা ফজহাকদর দাঈকদর ফজম্মাদারী। ইন্টারকনকট দাওয়াি প্রদানোরী 

ভ্াইকদর খুবই গুরুকত্বর সাকথ এই দাফয়ত্ব পালন েরা উফিৎ। হিমফনভ্াকব হোনটা 

জাকয়য, হোনটা নাজাকয়য, োর জান-মাল ফনরাপদ আর োর জান-মাল 

অফনরাপদ, হোন োজ দাওয়াকির জনয উপোরী আর হোন োজ জাকয়জ হওয়া 

সকেও ফজহাকদর জনয ক্ষফির োরণ, ফজহাকদর দাঈ ভ্াইকদর ইন্টারকনকট এ ফবষকয় 

আকলািনা েরকি থাো জরুফর। আফম আবাকরা বলফছ, এই োকজর জনয শুয ু

ফজহাফদ আকদালকনর গ্রহণকযাগয ওলামাকয় হেরাম ও হনিাকদর ফেিাব ও 

ফদেফনকদথশনার প্রফি লক্ষ েরা হকব।  

৩১. ফজহাকদর দাঈর জনয শরফয় ইলকমর পর জরুফর ইলম হল ইফিহাকসর ইলম। 

যফদ দাঈ ইফিহাস সম্পকেথ অবগি থাকে এবং িা হথকে হখালা মকন ফশক্ষা গ্রহণ 

েকর, িাহকল আশা েরা যায় হস ভ্ুলভ্রাফন্ত হথকে অকনোংকশ মুি থােকব। 

এেজন ফজহাফদ বুজুগথ আকলম বকলকছন ‘ঐ বযফি ফজহাফদ আকদালকনর হনিৃকত্বর 

হযাগয নয়, হয ইফিহাকসর জ্ঞান রাকখ না’। হনিৃত্ব ও দাওয়াি ফভ্ন্ন। ফেন্তু ফজহাফদ 

আকদালনকে এেফট পযথাকয় উিাকনার হক্ষকত্র পুকরাপুফর আলাদাও নয়। ইমাম ইবকন 

িাইফময়া রফহমাহুল্লাহ বকলন: “হয বযফিকে আল্লাহ িাআলা ভ্াগযবান েরকি িান 

িাকে অনযকদর হথকে ফশক্ষা অজথকনর িাওফিে দান েকরন। িারপর ঐ বযফি ঐ 

ফবকশষ রাস্তায় িকল হয রাস্তায় আল্লাহ পূবথবিথীকদর নুছরি ও সাহাযয েকরকছন। 

আর ঐ রাস্তা হথকে হবাঁকি থাকে হয রাস্তায় িকল পূবথবিথীরা বযথথ হকয়কছ”।  



 

ফবগি সময় এই ফজহাকদর োকিলা হযই গফল, রাস্তা ফদকয় অফিক্রম েকরকছ, 

ফজহাকদর দাঈর হস গফল  ুপফির েথা জানকি হকব। িার জানকি হকব, দাওয়াি ও 

ফজহাকদর হক্ষকত্র হোন েথা-োকজর োরকণ সিলিা অজথন েকরকছ। আর হোন 

োরকণ পরাজয় বরণ েরকি হকয়কছ এবং মুজাফহদরা সাযারণ মানুকষর সহকযাফগিা 

হথকে মাহরূম হকয় হগকছ। এটা জানা এই োরকণ প্রকয়াজন হয, োলকের বযথথিার 

োরণ আজকের ফবজকয়র োরণ হকি পাকর না। হযই দাওয়াি ও ফজহাকদর পদ্ধফি 

িারা পূকবথ বযথথ হকি হকয়কছ, আজও যফদ হসই পদ্ধফিকি পথ িলা হয় িাহকল এর 

িলািল ফবজয় হকব না। আজ আমাকদর সামকন হযই সমসযাবফল উপফস্থি এগুকলার 

সব না হহাে অকনেগুকলাই িাকদর সামকনও একসফছকলা। িারপর আিগাফনস্তান 

হথকে মাফল, আলকজফরয়া, শাম ও ইরাে পযথন্ত ফজহাফদ আকদালকনর অফভ্জ্ঞিাও 

েম নয়। ফজহাকদর দাঈ যফদ হে পাওয়ার জনয অফস্থর থাকে এবং িার অন্তকর 

স্বজনপ্রীফির জং না হলকগ থাকে, িাহকল আশা েরা যায় ফজহাফদ আকদালকনর 

ইফিহাস ও অফভ্জ্ঞিার মকযয িার জনয অকনে হখারাে রকয়কছ এবং এই ইলম 

িাকে উপোর েরকব।  

৩২. ফনকজকদর ইন্টারকনট হপইজগুকলাকি শুযুমাত্র ঐ খবরগুকলাই প্রিার েরা 

উফিৎ যা জাকয়য হওয়ার বযাপাকর ওলামাকয় ফজহাদ এেমি। এমন হোন খবর 

প্রিার েরা যাকব না যার বযাপাকর ওলামাকয় ফজহাদ এেমি নন।   

৩৩. শফরয়িবফহভ্ূথি োকজর হক্ষকত্র িুপ থাো হকব না; বরং জরুফর হকলা এমন 

হক্ষকত্র স্পি ফনদা জানাকনা। যফদ হোন ফজহাফদ োকিলা হথকে এমন োজ প্রোশ 

পায় িাহকল িাকদর নাম উকল্লখ েরা ছাড়া ফনদা জানাকনা হকব এবং ফনকজকদরকে 

মুি হ াষণা েরা হকব। আমাকদর জনয রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম 

আদশথ। যখন খাফলদ ফবন ওয়াফলদ রাফযয়াল্লাহু আনহুর মকিা বযফি হথকে ভ্ুল 

প্রোশ হপল িখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম িুপ থাকেনফন; বরং 

ফিফন আল্লাহ ও মানুকষর সামকন ফনকজর এ হথকে মুি থাোর েথা হ াষণা 

েকরকছন। ফিফন বকলকছন হহ আল্লাহ! খাফলদ যা েকরকছ িা হথকে আফম মুি ।   

আমাকদর মকন রখকি হকব শফরয়ি বফহভ্ুথি োজকে শরয়ী প্রমাফণি েরা এবং এর 

দায় স্বীোর েকর ঐ োজকে মুজাফহদকদর ফদকে সম্পৃি েরা অকনে বড় খারাপ 

োজ। আর এ বযাপাকর িুপ থাো আল্লাহর শাফস্ত আসার োরণ। এর িারা ফজহাফদ 



 

োজ ফনফশ্চিভ্াকব নি হকয় যায়। এই োজ যফদ মুজাফহদরা না েকর থাকে িাহকল 

এটা হিা হগাকয়দা ফবভ্াকগর োজ, একক্ষকত্র হিা এজনযও ফবকরাফযিা েরা দরোর 

হয, এর িারা হগাকয়দাকদর ষড়যন্ত্র বযথথ হকয় যায়। এই ফনদা িারা ফজহাদ বদনাম 

হথকেও বাাঁিকব এবং ফজহাকদর গফিও ফিে থােকব।   

৩৪. ইন্টারকনট হপইকজ বাড়াবাফড়োরীকদর সংকশাযন েরা। যফদ সংকশাযন েরা 

সম্ভব না হয় িাহকল িাকদরকে ফনকজকদর হপইকজ জায়গা হদকব না এবং অনয 

হলােকদরকেও িাকদর হথকে দূকর রাখার হিিা েরকব। এই উকেকশয ইন্টারকনকট 

দাওয়াি প্রদানোরীরা একে অপকরর সাকথ সম্পেথ হরকখ িলকব। খারাফব হয ফদে 

হথকে আসুে, িাকে িখনই বে েরা সম্ভব যখন দাওয়াকির োকজ সম্পৃি 

ভ্াইকয়রা পরস্পকর এে থােকব।  

৩৫. দাওয়াকির মকযয দলীয় স্বজনপ্রীফি দূর েরার জনয খুব হিিা েরা হকব। 

এেথা অন্তকর ভ্াকলাভ্াকব বসাকনার হিিা েরা হকব হয, দল আসল উকেশয নয় 

বরং দল আসল উকেশয পযথন্ত হপৌাঁছার মাযযম। আমাকদর উকেশয হকলা, শফরয়ি 

প্রফিিা ও শরীয়কির অনুসরণ। আমার দল যফদ এই উকেকশয হপৌাঁছকি সাহাযযোরী 

হয় িাহকল এই দল পছদনীয়। আর যফদ এই দল আমাকে আমার উকেশয হথকে 

দূকর সফরকয় হদয় িাহকল এই দলকে মহিি েরা, িার পকক্ষ েথা বলা, িার 

সাকথ সম্পৃি থাোর হোন োরণ হনই। হমাটেথা দকলর আসল অবস্থান ফনকজও 

হবাঝা, অপরকেও হবাঝাকনা। যাকি জামাকির তবয মযথাদা ক্ষুণ্ণ না হয় এবং এই 

পফরমাণ মযথাদাও না হদয়া হয় হয, দলকেই আসল উকেশয মকন েকর এবং দকলর 

জনয শরীয়কির উকেশযকে েুরবাফন েকর ফনজ ফনজ দলকে ত্রুফটমুি হদখাকনা হয়।   

৩৬. হযকহিু হিিনা িাসাদ যুলুম অবাযযিার মূল হকলা েুিুফর শাসনবযবস্থা। এই 

শাসনবযবস্থাই সমস্ত ভ্াকলা োকজর শফি ও আকদালনকে খিম েকর। আর খারাপ 

োকজর হহিাযি েকর। িা ছড়ায় ও বযাপে েকর। এজনয জরুফর হকলা, আমাকদর 

 ৃণা ও শত্রুিার হমরুদি এই েুিুফর শাসনবযবস্থাকে বানাকনা এবং সমস্ত সাযারণ 

মানুষ ও িীনদারকদর েলম এবং িীর ও ভ্াষার হমাড় এর হনিা ও রাখালকদর 

ফদকে  ুফরকয় হদয়া এবং এটাই আমাকদর দাওয়াকির আসল উকেশয হকব। আর এটা 

িখনই হকি পাকর যখন আমাকদর দাওয়াি সবযরকনর দলাদফল হথকে মুি 

থােকব। আর দাওয়াকির মকযয আমরা শাখাগি মিপাথথেযকে এেদমই প্ররয় হদব 



 

না। আমাকদর মকন রাখকি হকব, হযভ্াকব শাখাগি মিপাথথেয িারা দলাদফল েরা 

েুিুফর শফিকে শফিশাফল েকর হিমফনভ্াকব এটা ফজহাকদর দাওয়াকির জনয খুবই 

ক্ষফিের।   

৩৭. ইন্টারকনকটর হয হপইজগুকলা দলীয় হগাড়াফমকে জাগ্রি েকর, িা হথকে 

পফরপূণথ রূকপ দূকর থাো এবং মানুষকে দূকর রাখা জরুফর।  

৩৮. ফমফ য়ার মকযয ফজহাকদর দাওয়ািকে ফবকশষ গুরুত্ব হদয়া হকব, ফেন্তু িার 

মাকঝ পূণথ িীকনর দাওয়াি থােকব। িারপর হযই সমস্ত িীনী ফবষকয় েুিুফর 

শাসনবযবস্থা সরাসফর আক্রমণ েকর, হযমন পদথা, পফবত্রিা, লিা, ইসলাফম 

জীবনািার। এফবষকয় ফমফ য়ায় হবফশ গুরুত্ব হদয়া হকব। হিমফনভ্াকব েুিুফর 

শাসনবযবস্থার প্রকিযেফট ফদে, গণিন্ত্র, হসেুযলাফরজম, অলীলিা, উলঙ্গপনা, 

পাফরবাফরে বযবস্থা নি েকর হদয়া, হসনাবাফহনীর অিযািার, অথথননফিে 

দখলদাফরত্ব ইিযাফদ সব ফেছুর সমাকলািনা েরা হকব। এই শাসনবযবস্থা সমস্ত 

খারাফবর মূল িা স্পি েরকি হকব। এর ফবপরীকি শরয়ী শাসকনর হসৌদযথয, 

উপোফরিা, িায়দা ও এর হুেুম বণথনা েরা হকব।  

৩৯. ইলকম িীকনর সাকথ ফনকজকে সম্পৃিোরী ঐ েপালকপাড়া, হয বাস্তকব 

দুফনয়ার জনয ফনকজর িীনকে ফবফক্র েকর ফদকয়কছ, যফদ িাকদর সমাকলািনা েরকি 

হয় িাহকল সংফক্ষপ্ত ও ভ্দ্র ভ্াষায় সমাকলািনা েরা হকব। এখাকন মিফবকরাযোরী 

সম্মাফনি ওলামাকয় হেরাম ও িীনদার বযফি নয়। িাকদর সম্পকেথ আকলািনা পূকবথ 

গি হকয়কছ। এখাকন উকেশয ঐসেল আকলম যারা দুফনয়াদার, দরবাফর এবং খারাপ 

োকজ প্রফসদ্ধ ।  

৪০. হোন বযফি যফদ িীন ও ফজহাফদ আকদালকনর জনয ক্ষফিের হয়, ফেন্তু 

সাযারণ মানুকষর মকন িার অবস্থান ভ্াকলা হয়, এবং িীকনর হখদমকি হস প্রফসদ্ধ 

হয়, িাহকল ফজহাফদ ফমফ য়ার মকযয িার নাম উচ্চারণ েরা ছাড়াই িার োকজর 

ফবকরাফযিা েরা হকব। এভ্াকব েরার িারা মানুষ হশষ পযথন্ত িার ক্ষফিের হওয়াটা 

বুঝকব। িার প্রফি িাকদর মানফসেিা পফরবিথন হকব। িকব এর ফবপরীি যফদ মানুষ 

িার ভ্াকলা োকজ সন্তুি আর আমরা যফদ িার নাম যকর অথবা ছফব ফদকয় িাকে 

গালমদ েফর িাহকল মানুষ িার পকক্ষ েথা বলকব আর আমাকদর েথা শুনকব না।  



 

৪১. দাওয়াকির মকযয সবথদা পাশ্বথ লড়াই (হযমন েুিুফর শাসনবযবস্থা ও িার 

রক্ষেকদরকে হরকখ অনয শত্রু হযমন রাকিফজকদর ফবরুকদ্ধ সশস্ত্র যুকদ্ধ উিুদ্ধ েরা) 

হথকে ফবরি থাো হকব। বাস্তবিা হকলা আমাকদর সমস্ত পাশ্বথ শত্রুসহ সমস্ত 

হিিনার হহিাযি এবং শফরয়ি প্রফিিায় বাযা হকলা এই েুিুফর বযবস্থা। এই 

েুিুফর শাসনবযবস্থার রক্ষেরা সবথদা িায়, হযন িীনদারকদর োমাকনর মুখ িাকদর 

ফদকে না ফিকর। এজনয আকমফরো হহাে বা স্থানীয় িাগুি হহাে সবথদা এই হিিা 

েকর হয, মুজাফহদরা পাশ্বথ যুকদ্ধ জফড়কয় পড়ুে, আর ফনকজরা হবাঁকি যাে। ফজহাফদ 

আকদালন এে হকয় যফদ সমস্ত শফি ও ফবকশষ মাযযম এই শাসন ও িার হনিাকদর 

ধ্বংস েরায় বযয় েকর, িাহকলই শুয ুিীন ও উম্মকির িায়দা। হযফদন এই বাফিল 

শাসনবযবস্থা ও িার ফল াররা ধ্বংস হকয় যাকব হসফদন বড় হথকে বড় পাশ্বথ শত্রুও 

মুখ িুকল িাোকি পারকব না। বরং িখন হস ফনকজর সংকশাযকনর হিিা েরকব 

অথবা ফনকজর হদাষ আড়াল েরকি বযস্ত হকয় যাকব। সুিরাং দাওয়াকির হক্ষকত্র পূণথ 

মকনাকযাগ বাফিল শাসনবযবস্থার প্রফি থােকব। যফদ হোন পাশ্বথ যুকদ্ধ জড়াকিই হয় 

িাহকল শুয ুআত্মরক্ষা পযথন্ত সীমাবদ্ধ থােকব। িারপর আবার যি দ্রূি সম্ভব 

আসল যুকদ্ধর ফদকে ফিকর আসকব। ইমারাকি ইসলাফময়া আিগাফনস্তানও শুরু 

হথকে এই হহেমিকে সামকন ফনকয় িলকছ এবং এর ভ্াকলা িলািলও স্পি 

হকয়কছ।  

৪২. ফজহাফদ আকদালকন অংশগ্রহণ েরা আমরা মানুকষর জনয সহজ েরকবা। যফদ 

হোন বযফি ফজহাকদর হমৌফলে উকেশয ও মূলনীফির সাকথ এেমি হকয় যায় এবং 

হস ফনকজকে হোন ফবকশষ মজমুআর োকছ অপথণ েকর, িাহকল িার ওপর িিটুেু 

হবাঝা িাপাকনা যায় যিটুে হস বহন েরকি পাকর। হবফশ েরার শফি থােকল 

সুদরভ্াকব উৎসাহ হদয়া যাকব।  

এটা হমাকটও উফিৎ হকব না যফদ আমাকদর হথকে মানুষ এই পয়গাম পায় হয, 

ফজহাফদ আকদালন শুযু িাকেই েবুল েকর, হয িার সবফেছ ুহছকড় ফজহাকদ হযাগ 

হদয়। যার মকযয এই ফহম্মি হনই িার এখাকন হোন োজ হনই। বরং হয যিটুেু সঙ্গ 

ফদকি পাকর শুেফরয়ার সাকথ িা-ই গ্রহণ েরা হকব। সবফেছু আল্লাহর জনয েুরবাফন 

েরার উৎসাহ হদয়া ফভ্ন্ন ফবষয়। আর এটা দরোরও। ফেন্তু হয সামানয পফরমাকণ 

সাকথ থাকে িাকে হবফশ পফরমাকণ সাকথ থােকি বাযয েরা হমাকটও ভ্াকলা োজ 

নয়।   



 

৪৩. দাওয়াকির ময়দাকনর ভ্াইকয়রা দাওয়ািকেই আসল ফজহাদ মকন েরকব না 

এবং এর ওপর সীমাবদ্ধও থােকব না। িাকদর জনয লড়াই ও শাহাদাকির গুরুত্ব ও 

িফযলি স্মরণ রাখা এবং ফজহাকদর ময়দাকন যাওয়ার আন্তফরে ইচ্ছা ও হিিা থাো 

জরুফর।  

৪৪. দাওয়াি হহাে, ফজহাদ হহাে, দাঈর ফনকজর িরফবয়ি হহাে, হোন এেফট 

ভ্াকলা জামাকির সাকথ যুি হকয় িার অনুগি থাো জরুফর। ইন্টারকনকট দাওয়াি 

প্রদানোরীরা ফনকজরাও ফজহাফদ আকদালন ও ফজহাফদ হনিাকদর সাকথ আমফলভ্াকব 

যুি থােকব। অনযকদরকেও যুি েরার হিিা েরকব। জামাি হথকে ফবফচ্ছন্ন হথকে 

োজ েরার মাকঝ অকনে ক্ষফি আকছ। এটা হমাকটও ভ্াকলা োজ না।   

৪৫. ইন্টারকনট দাওয়াকির ময়দান, ফজহাদ ও মুজাফহদকদর ক্ষফি েরার এেফট 

োযথের মাযযম। এখাকন ফজহাকদর দাওয়াকির হবকশ হগাকয়দারা দাওয়ািকে নি 

েরা, ফজহাফদ দকল ফনকজকদর হগাকয়দা প্রকবশ েরাকনার জনয এবং মুজাফহদকদর 

হগ্রপ্তার েরার জনয হিিা েকর। িাই প্রথমি ফনকজরা সিেথ থাো, অনয 

ভ্াইকদরকে সিেথ েরা জরুফর। ফজহাকদর ফদকে আহবানোরী প্রকিযেকে ফবশ্বাস 

েরা যাকব না। ফিিীয়ি শত্রুকদর এই ষড়যন্ত্রকে বযথথ েরার জনয ফজহাকদর 

ময়দাকনর প্রশাসফনে প্রফিফনফযকদর সাকথ হযাগাকযাগ রাখকব। িাযফেয়ার 

গ্রহণকযাগয পদ্ধফি অবলম্বন েরা এবং ফনকজ মানহাকজর হক্ষকত্র গভ্ীর জ্ঞান অজথন 

েরা। হনকটর জগকি োউকে অে ফবশ্বাস েরা যাকব না। হনকট আপনার সাথীর 

পদ্ধফি গ্রহণ েরাও অসম্ভব নয়। এ আশংো সবথদাই থাকে হয, হগাকয়দাকদর 

হোন বযফি আপনার সাথীর হলখার পদ্ধফি নেল েরকব। এজনয ফনকজর সাথীর 

সাকথ হযাগাকযাকগর হক্ষকত্রও সিেথিা অবলম্বন েরকব এবং অিলাইকন ও অনযানয 

মাযযকম ফনফশ্চি হকি হকব।  

৪৬. সময় আল্লাহর পক্ষ হথকে আমানি। সুিরাং হনকটর দাঈ হনকট বসার আকগ 

ফনকজর োজ ফনযথারণ েকর ফনকব। ফনকজর ফনযথাফরি োজ বযিীি আকগ-পকর আর 

ফেছ ুেরকব না। এই সিেথিা অবলম্বন না েরকল সময় অপিয় এবং হবহুদা োকজ 

ফলপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।  



 

৪৭. শুয ুহনকটর দাওয়ািকে আসল মকন েরকব না। দাঈগণ অিলাইকন হিইকনর 

মাযযকমও দাওয়াি ছড়াকনার হিিা েরকব। এই পদ্ধফি অফযে োযথের ও হবফশ 

উপোরী 

৪৮. দাওয়াফি দফলল-দস্তাকবজ হযন ফবফভ্ন্ন যরকণর হয়। যাকি দাওয়াি ও 

ফজহাকদর লাইকব্ররীকি পফরমাকণর সাকথ ফবষয়বস্তুও হবকড় যায়। ফিিীয়ি জমােৃি 

দফলল-দস্তাকবজ হযন সংরফক্ষি থাকে। ইন্টারকনকট আমাকদর সমস্ত দফললপত্র 

সুফবনযস্তভ্াকব থাো উফিৎ। যাকি সাযারণ পািে হথকে উচ্চস্তকরর পািে পযথন্ত 

সবাই জরুফর ফবষয়গুকলা সহকজ হপকয় যায়।  

৪৯. ইন্টারকনকট উপফস্থি হপইজগুকলাকি বেু সাকেথল গফিি হয়। সাযারণি িারাই 

আমাকদর হলখাগুকলা পকড়। ফেভ্াকব এই বেু সাকেথলকে বাড়াকনা যায় িার ফিফের 

েরা। আর ফেভ্াকব হবফশ হবফশ মানুষ আমাকদর প্রাথফমে হলখাগুকলা পকড় িার 

হিিা েরা।  

৫০. ইন্টারকনকট দাওয়াি প্রদানোরী ভ্াইকয়রা অিলাইকন হনেোর মানুকষর 

হছাহবকি থাো জরুফর। যাকি হিিনা হথকে বাাঁিা যায়। ফিন্তা-হিিনা ফিে রাখার 

সাকথ সাকথ নযকরর হহিাযিও হয়। এটা জরুফর ফবষয়। নযর হহিাযকির িারা মন 

মফস্তষ্ক পফবত্র থাকে, োকজ এোগ্রিা সৃফি হয়।  

৫১. সবথকশষ আকবদন এই হয, ফনকজকদর দাওয়াি ও পদ্ধফির সবথদা মুহাসাবা 

েরকি থােকবন এবং আল্লাহর োকছ ক্ষমা িাইকি থােকব।   

এই সামানয ফেছ ু েথা দাওয়াকির মানহাজ সম্পকেথ বলার ফছকলা। এফবষকয় 

এখাকনই হলখা হশষ েরলাম। আল্লাহ আমাকদর ইখলাছ দান েরুন। আমাকদর েথা 

ও োজ িারা িীন ও উম্মিকে িায়দা দান েরুন। দাওয়াি ও ফজহাকদর প্রকিযে 

েথা ও োকজ আমাকদর সফিে পকথ পফরিাফলি েরুন। িীন ও ফজহাকদর 

সফিযোকরর হখদমি েরার িাওফিে দান েকরন। আল্লাহ আমাকদর সেল প্রকিিা 

েবুল েকরন। আমাকদরকে িার দীদার ও িার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া 

সাল্লাকমর সঙ্গ হথকে মাহরুম না েকরন। আমীন।  

*** 
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